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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA 
KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIALKACH O NR. EWD. 233, 
231/1 I 226, OBRĘB EWIDENCYJNY BŁENNA, GMINA IZBICA 
KUJAWSKA. 
   
                               
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST. 
 
Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych związanych z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z 
niezbędną infrastrukturą  na dz. nr. 233,231/1 i 226, obręb ewd. Błenna. 
  
 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Zakres opracowania obejmuje : 
 
 1.1 Boisko do piłki nożnej 
Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest terenem 
płaskim. Teren przewidziany pod płytę boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia 
nie spełniająca wymogów trawiastego boiska piłkarskiego. Projekt zakłada rekultywację 
warstwy nośnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod płytę boiska.  
 
1.1.1 Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 45,0x90,0 m z pasami 
bezpieczeństwa o szerokości: 
- wzdłuż boiska – 2,0 m, 
- za linią końcową – 3,0 m.  
Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej wynosi ogółem 49,0*96,0=4 704,00 m2. 
Przyjęto kopertowy przekrój poprzeczny boiska w celu umożliwienia szybszego spływu  
wód deszczowych. Zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku krawędzi bocznych 
0,5%. . Płaszczyzna boiska wzdłuż krawędzi bocznych i końcowych leży w poziomie na 
rzędnej  
125,40 m n.p.m. a środek koperty wyniesiono do wysokości 125,52 m n.p.m. 
 
1.1.2 Konstrukcja nawierzchni boiska 
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni trawiastej boiska:  
a) warstwa darniowa grubości 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1: 1, 
b) warstwa wegetacyjna grubości 15 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej 
próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu : 2 jednostki torfu: 3 
jednostki pospółki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki. 
c) warstwa drenażowa żwirowo - piaskowa grubości 15 cm. 
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Mieszanki należy wykonać na terenie przyległym do boiska wykorzystując humus zdjęty z 
powierzchni projektowanego boiska.  
 
 1.2 Plac rekreacyjny 
Projektuje się plac rekreacyjny o powierzchni 2210,00 m2 z warstwą ścieralną z kostki 
betonowej. 
Ograniczenie nawierzchni placu rekreacyjnego zaprojektowano z wykorzystaniem 
krawężników betonowych 15x30 cm, 15x30 cm - łukowych, wykonanych na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 o F=0,0675m3/mb oraz z wykorzystaniem 
krawężników betonowych 15x22 cm "wjazdowych" wykonanych na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 o F=0,0525m3/mb. 
 

 kostka betonowa kolor szary gr. 8 cm (typ :"cegiełka") 
Konstrukcja nawierzchni placu rekreacyjnego: 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4 cm 
 podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm 
 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 

 kostka betonowa kolor szary gr. 6 cm (typ :"cegiełka") 
Konstrukcja nawierzchni placu rekreacyjnego - ciek z kostki betonowej pomiędzy wpustami: 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4 cm 
 podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm 
 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 
 1.3 Zjazdy 
Projektuje się zjazdy o powierzchni 45,00 m2 z warstwą ścieralną z kostki betonowej. 
Ograniczenie nawierzchni zjazdu zaprojektowano z wykorzystaniem krawężników 
betonowych 15x30 cm - łukowych, wykonanych na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 o F=0,0675m3/mb (na zjeździe z drogi gminnej krawężniki łukowe wykonać jako 
wtopione) oraz z wykorzystaniem krawężników betonowych 15x22 cm "wjazdowych" 
(dotyczy zjazdu z drogi gminnej) wykonanych na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 o F=0,0525m3/mb. 
 

 kostka betonowa kolor szary gr. 8 cm (typ :"cegiełka") 
Konstrukcja zjazdów: 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4 cm 
 podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm 
 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 
 1.4 Chodniki 
Projektuje się przebudowę chodnika o powierzchni 27,00 m2 z warstwą ścieralną z kostki 
betonowej. 
Ograniczenie nawierzchni chodnika zaprojektowano z wykorzystaniem krawężników 
betonowych 15x22 cm "wjazdowych" wykonanych na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 F=0,0525m3/mb. 
 

 kostka betonowa kolor czerwony gr. 8 cm (typ :"cegiełka") 
Konstrukcja chodników: 
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 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4 cm 
 podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 18 cm 
 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 
 1.5 Zakończenie wylotu w zbiorniku parownym 
Zakończenie wylotu rury kanalizacji deszczowej w stawie zaprojektowano poprzez 
wykonanie betonowej, prefabrykowanej ścianki czołowej ułożonej na ławie betonowej gr. 15 
cm z betonu C8/10.    
Za ścianką czołową projektuje się umocnione nawierzchni płytami ażurowymi wypełnionymi 
pospółką 16-31,5 mm o powierzchni 9,00 m2. 
 
 

 płyty ażurowe szare gr. 10 cm z wypełnieniem pospółką 16-31,5 mm 
Konstrukcja nawierzchni z płyt ażurowych (umocnienie nawierzchni): 

 warstwa odsączająca z piasku gr.10 cm  
 sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Wzag≥1,0 

 
 1.6 Przepust nad zjazdem 
Projektuje się wykonanie przepustu średnicy 400 mm z zakończeniem obustronnym ścianką 
czołową betonową prefabrykowaną. 
Rury przepustowe łożyć na warstwie podsypki piaskowej gr. 10 cm zagęszczonej do 
Wzag≥1,0. 
Obsypkę rur przepustowych wykonać z piasku drobnoziarnistego i zagęścić do Wzag≥1,0.  
Prefabrykowaną ściankę czołową ułożyć na ławie betonowej gr. 15 cm z betonu C8/10.    
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami: 
 

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

kod CPV- 45111200-0 

2.  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  
     Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 
     Usługi w zakresie trawników 
     Sprzęt sportowy do uprawniania sportów na wolnym    
     powietrzu  

kod CPV- 45112210-0 
kod CPV- 45236110-4  
kod CPV- 77314100-5 
kod CPV- 37410000-5 

3.  Roboty w zakresie nawierzchni dróg kod CPV- 45233220-7 
 
1.4. Określenia podstawowe.  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  
 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.  
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 
wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na 
wygląd obiektu. 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.  
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Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.  
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 
podzielonych na dzielnice. 
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 
inwestora. 
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji   
realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania działki 
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami 
gospodarki uspołecznionej.  
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i 
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   budowlanymi   lub   
wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika 
robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 
wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości budowy,  
obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie 
prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - 
wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 
do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 
do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub   całkowita modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych  trasy w  planie 
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji  obiektu,  
mierzona w linii prostopadłej  do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 
niosącego. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną     lub     technologiczną,      zdolną     do     samodzielnego      spełnienia 
przewidywanych       funkcji   techniczno   -   użytkowych.    Zadanie   może   polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli j lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w 
przedmiotowym zakresie. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz 
jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 
przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, 
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru może 
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akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 
 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na placu budowy, w sposób określony w SST, w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych 
powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
o możliwością powstania pożaru; 

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym 

• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
(2) Ochrona wód. 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
 
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie 
zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub 
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i 
osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 
odprowadzanych wodach 
do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do 
których są odprowadzane. 
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Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 
 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków 
wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten 
odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 

 
(3) Ochrona powietrza 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 
organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach 
oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat 
realizacji robót.  
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 mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i 
wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 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 państwowej. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
Zamawiającego i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności Zamawiającego lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 
urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich 
parametry techniczne. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
 

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania 
i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 
powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST,  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny 
być usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli i jakości robót 
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Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić 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   
przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. 
 
6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
datę przekazania Wykonawcy placu 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, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
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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 badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał; 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

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

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

                 Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 
korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
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Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części 
robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności . 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• uwagi   i   zalecenia   Inspektora Nadzoru,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
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• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
8.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów 
wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  (sprowadzenie  
sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie,  w  
skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny 
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofercie). 
 
Do stawek jednostkowych lub wynagrodzenia ryczałtowego nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowana przez Wykonawcę 
za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna i  wyklucza możliwość  żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Polskie normy i Normy Branżowe; 
Aprobaty techniczne; 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 
Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

Kod CPV- 45111200-0 

Roboty w zakresie burzenia 

Kod CPV- 45111100-9 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu 
budowy i robót rozbiórkowych. 

1.1. Przedmiot SST 

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

1.2. Zakres stosowania SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

1.3. Zakres robót objętych SST 

koordynacja robót budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
wyposażenie placu budowy w instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i 
wyrobów na placu budowy. 

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.  MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z 
zakresem tego rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

5.1.  Koordynacja robót na placu budowy 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 
związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania 
robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w 
odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych 
dla poszczególnych rodzajów robót. 

5.1.2.  Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 
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a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu 
pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty 
pomiarowe. 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 
• usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres 

budowy, trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, 
przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych 

• wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z 
przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić 
odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy 
odnotować w dzienniku budowy, 

• naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie 

poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający 
im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i 
oddaniu do użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i 
zagospodarowaniu terenu. 

5.2.  

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Zagospodarowanie placu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się; 

 
c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 

wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 

e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie 
robót; 

f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 
wystąpić również w trakcie wykonywania robót); 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach; 

h) zapewnić korzystanie z  prądu elektrycznego niezbędnego przy 
wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

i) wznieść    stosownie    do    potrzeby    tymczasowe    budynki    lub 
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przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 
składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, 
urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania 
napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; pomieszczenia wymienione w punkcie j) 
powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie; 

k) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch 
(np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników 
materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

l) usuwać   z   placu   budowy   gruz,   zbędne   materiały,   urządzenia 
i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.2.2.    Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

a) wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlano - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub 
siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna 
być niższa niż 1,5 m; 

b) w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest 
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania 
materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. 
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do 
zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; 

c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów 
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy 
obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; 

d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne 
bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym 
zamykaniem się. 

5.2.3.  Drogi dojazdowe i na placu budowy 

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć 
utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i 
intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; 

b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; 
c) drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z 

prefabrykatów żelbetowych. 

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

Wymagania ogólne: 
a) budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; 
b) w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
c) budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 

określone wymagania użytkowe; 
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e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, 
mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do 
dalszej ich eksploatacji. 

 

Rodzaje obiektów tymczasowych 

Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
a) kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do 

ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; 
b) barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), 

stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria 
polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

Pomieszczenia biurowe i socjalne 

Powierzchnia   poszczególnych   pomieszczeń   powinna   być    dostosowana do liczby 
personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności: 
a)   powierzchnia jadalni   -  powinna  wynosić  0,65-0,85   m    powierzchni użytkowej na 1 

pracownika 

Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i 
punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody 
zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 

 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników 

w sposób następujący: 
a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 

w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m 
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m 

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
męskie 0,25 - 0,40 m 
kobiece 0,40 - 1,00 m 

c)    natryski: 
1 natrysk na 25 osób 

d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać 
wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej 

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako 
rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia. 

Magazyny 

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na 
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach 
ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 
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Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W 
jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane 
i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich 
pobieraniu. 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie 
powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu 
dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na 
budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 

Obiekty technologiczne na placu budowy 

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie 
betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 

Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót 
zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 

Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji 
lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. 
Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy 
usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza 
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować 
wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące 
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, 
powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 

Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię 
składu przy obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 

Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w 
energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju 
produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

5.2.5.    Wyposażenie placu budowy w instalacje 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być 
dostosowane do: 

Instalacje elektryczne 

wielkości placu budowy, przewidywanych do    wykorzystania    maszyn    i    urządzeń 
mechanicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia 
pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem 
wielozmianowości pracy załogi. 

b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami. 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: 

miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
normami, 

punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 
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żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

 
Instalacje wodociągowe 

a)Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną 
z siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami 
wodnymi,   zapewniającą   zaopatrzenie   w   wodę   w   ilości   niezbędnej na    
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
b)W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby 
produkcyjne. 
c)Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w 
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy 
określać wg wartości podanych w tabl. 1 

  

Instalacje teletechniczne 
 

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon 

5.3    
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy 

należy kierować się następującymi zasadami: 

Składowanie,   przechowywanie   materiałów,   elementów   i   wyrobów na placu budowy 

• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 
bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 
składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich 
zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

• powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym 
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest 
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to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 
wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 
w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu 
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane 
do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału 
określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, 
kierownik budowy lub robót. 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 
Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych 
działach placu lub magazynu. 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu 
się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie 
układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych 
środków. 

h) Materiały,   elementy   i   wyroby   budowlane   należy   składowaćna placu budowy w 
sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 
spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

i) Opieranie   składowanych   materiałów   o   urządzenia   związane z placem budowy, 
ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo,  z tym że liczba warstw w 
stosie nie powinna być większa niż 10. 

l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych 
powinno być dokonywane w sposób określony przez producenta. 

m) Urządzenia  zabezpieczające  magazyn  materiałów  budowlanych przed pożarem powinny 
być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości 
składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej. 

n) Urządzenia    zabezpieczające    przed    kradzieżą    powinny    być dostosowane do 
warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających 
wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 

5.4   

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

Zakres robót do wykonania 

- zdjęcie ziemi urodzajnej (humusu) z powierzchni projektowanego boiska z pryzmowaniem 
urobku w hałdach, 
- rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika, 
- rozebranie krawężnika pomiędzy jezdnią i chodnikiem, 
- wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość 
robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i 
zasad sztuki budowlanej. 

6.  ODBIÓR MATERIAŁÓW 
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6.1.   
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i 

jakościowym. 

Odbiór materiałów w magazynie 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 
• przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 
• w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać 
magazynier przez: 
• policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie    

stwierdzonych    ilości    z    treścią    odpowiednich dokumentów, 
• sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać 

pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, 

odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, 
której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
sprawdzeniu  metodą organoleptyczną charakterystycznych  cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić 
organoleptycznie), porównaniu  wyników  sprawdzenia j.w.   z  warunkami   dostawy i 
określeniu jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy 
sporządzić protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany   pod   względem  jakości   materiał   budowlany powinien być 
składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała 
możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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     SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2 

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

kod CPV -45112720-8 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
1.2.  Zakres stosowania SST 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.4.  Podstawowe określenia 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2.    MATERIAŁY 
3.    SPRZĘT 
4.    TRANSPORT 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.    OBMIAR ROBÓT 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego pod boisko. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem : 

1.3. Zakres robót objętych SST 

-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
-profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boisk 

Określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
1.4. Określenia podstawowe 

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;  
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

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

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
5.3. Wykonanie koryta 

wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. 
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Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

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

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 
na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić sie od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie z 
norma BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata. Nierówności nie mogą przekraczać 20 
mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łata 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 
 
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
1.1. Przedmiot OST 



 30 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  

1.3. Zakres robót objętych OST 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocnicza i podbudowę zasadnicza . 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
2.2. Rodzaje materiałów 

podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje sie: 
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111  
− piasek wg PN-B-11113. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje sie: 
− piasek wg PN-B-11113  
− miał wg PN-B-11112  
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje sie: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701  
− wapno wg PN-B-30020  
− popioły lotne wg PN-S-96035, 
− żużel granulowany wg PN-B-23006  
2.3.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250  
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b)równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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c)walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 . 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać sie zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST „Roboty ziemne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

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

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Jeżeli podbudowa składa sie z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  

5.5. Utrzymanie podbudowy 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 
2.3 niniejszej OST. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
6.3. Badania w czasie robót 
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 ,z tolerancja +10% -20%. Wilgotność należy określić według 
PN-B-06714-17  
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.  
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
Próbki do badan pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 6.4. 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
pkt. 
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-metrowa łata, zgodnie z BN-68/8931-04 
[28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa, z tolerancja ± 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 
Os 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 sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST: 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metoda bezpośrednia 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
10. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
12. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
13. PN-B-30020 Wapno 
14. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI 
 
1. WSTĘP 

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

1.1. Przedmiot SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 
a)Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 

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

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30 
2.2. Stosowane materiały 

2.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
OST „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty wykonuje sie ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
5.2. Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

) 

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje sie przez zasypanie koryta #wirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem woda. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawa 
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 . 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje sie przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
6.3. Badania w czasie robót 

a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3, 
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 8. 
BN-80/6775-03/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAWIERZCHNIE TRAWNIKOWE BOISKA 
 
1.WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawnika boiska. 

1.1. Przedmiot SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
1.2. Zakres stosowania 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
1.3. Zakres robót objętych SST 

a)wykonanie nawierzchni na boisku do piłki nożnej 

Stosowane określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
l .4. Określenia podstawowe 

normami oraz z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne" 1.5. Ogólne wymagania 
dotyczące robót 
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2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne" 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
2.2. Wykonanie nawierzchni trawnikowej na warstwie gleby uprawnej o grubości 15-20cm. Na 
powierzchni boiska wyprofilować spadki o wartości minimum 0,5%.  

 
2.3. Urządzeniaboiskowe 
Piłka nożna: 
Bramki aluminiowe (szerokość 5,00m, głębokość 2,00m), montowane w tulejach, siatki 
do bramek. ilość: 2 szt. 
3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" . 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże to teren ziemi uprawnej gr 15-20cm na której zakładana będzie trawa. Teren pod trawnik 
powinien być przekopany, zniwelowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni, gruzu, 
wykarczowany ze zbędnych drzew i krzewów. Gleba powinna być raczej lekka i przepuszczalna. 
To jest najlepsza i najbardziej poprawna metoda przygotowania terenu pod trawnik. 

5.2. Układanie trawy rolowanej 

Podłoże pod boisko 
Do przygotowania podłoża pod budowę terenów sportowych niezbędna jest fachowa wiedza i 
znajomość tematu. Najszerzej i najdokładniej tą tematykę obejmuje norma DIN 18035-4.  

a. grunt rodzimy 

b. pospółka gr.20cm 

c. żwir gr.10-12cm 

d. ziemia uprawna 15-20cm 

Nawadnianie 
W ramach pielęgnacji wykończeniowej rozłożony trawnik należy regularnie nawadniać. 
Uważamy, aby nie nawilżać tylko najwyższych warstw (kilka milimetrów), ale 10 cm warstwy 
nośnej trawy, aby korzenie zostały pobudzone do wegetacji w dół. 
Właściwe proporcje to ok. 10 - 15 l/m2 wody na jedno zraszanie. Odstępy między zroszeniami 
powinny być stopniowo zwiększane. Częstotliwość i określenie ilości zroszeń musi być 
dopasowane do miejscowego klimatu i pogody. Przez pierwsze tygodnie dopóki trawnik się nie 
przyrośnie do podłoża należy podlewać, tak, aby był cały czas wilgotny. Na terenach trudnych, 
gdzie mogą wystąpić techniczne problemy z prawidłowym nawodnieniem zaleca się rozkładanie 
trawnika w dni chłodniejsze i pochmurne. 
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Pielęgnacja 

Nawożenie

Nawożenie azotem – Azot decyduje o odroście i rozwoju traw oraz ich zabarwieniu, ponieważ 
zwiększa zawartość chlorofilu w liściach. Pierwsze wiosenne nawożenie azotem stosuje się, gdy 
temperatura górnych warstw gleby wynosi ok. 5st C, a trawnik jest dobrze wygrabiony. Ostatni 
termin stosowania azotu jesienią nie może być opóźniony, aby trawa wchodząca w okres 
spoczynku zimowego nie była zbyt bujna. Na nawierzchnie trawiaste intensywnie eksploatowane 
i nawadniane roczna dawka azotu wynosi 3,0 - 4,0 kg N/ 100m2. 
 
Nawożenie fosforem - Fosfor wywiera dodatni wpływ na prawidłowy rozwój sytemu 
korzeniowego darni. Łatwo przechodzi w związki trudno przyswajalne dla roślin, zwłaszcza w 
glebie o odczynie kwaśnym, ale za pośrednictwem drobnoustrojów może być ponownie 
uruchamiany. Dawki zależą od rodzaju gleby i na 100m2 wynoszą średnio 0,6 – 1,3kg. Wyższe 
dawki stosuje się na trawniki dywanowe i sportowe. 
 
Nawożenie potasem - Gleby zwięzłe (gliniaste, ilaste) są na ogół zasobne w przyswajalne dla 
roślin związki potasu. Ubogie w potas są gleby lekkie, piaszczyste i torfowe. Potas korzystnie 
wpływa na regulowanie gospodarki wodnej roślin, na przebieg fotosyntezy, zwiększa odporność 
roślin na choroby oraz wytrzymałość na przymrozki. Dość łatwo jest wymywany do warstw 
głębszych. Z roczną dawkę należy stosować w dwóch, a nawet w trzech terminach. 
 
Wapnowanie – działanie wapna ma szczególne znaczenie na glebach kwaśnych o pH poniżej 5,5. 
Na tego rodzaju glebach wapń poprawia odczyn gleby, pomaga w wykorzystaniu fosforu i 
aktywizuje potas. Wapń przyspiesza też rozkład próchnicy i tym samym uwalnia azot. 

 
Do uzyskania trwałej, zwartej darni i pięknej zieleni od wczesnej wiosny do późnej jesieni 
niezbędne jest systematyczne nawożenie trawników zwłaszcza nawozami mineralnymi. Należy 
zachować odpowiednią proporcję makroskładników N:P:K, która optymalnie kształtuje się 6:2:4. 
Aby uzyskać jednolitą barwę trawnika i właściwy wzrost roślin nawozy należy wysiewać bardzo 
równomiernie. 

Koszenie 
Koszenie to podstawowy zabieg pielęgnacyjny, pozwalający na uzyskanie równej darni o 
odpowiedniej wysokości. Przez ten zabieg oddziałujemy na wzrost i krzewienie się: sprzyja on 
ich zdrowotności, odporności na choroby i szkodniki. Wysokość koszenia regulujemy w 
zależności od potrzeb i warunków pogodowych. Należy stosować kosiarki trawnikowe o ostrych 
nożach, najlepiej z koszem na ściętą trawę. Jeśli brak kosza, to skoszoną trawę należy wygrabić i 
usunąć z trawnika. 

Napowietrzanie - Areacja 

Górne 5-8 cm warstwy nośnej trawnika zagęszcza się na skutek użytkowania. Zmniejsza się tam 
wielkość porów, absorpcja wody i wymiana gazowa ulegają pomniejszeniu, tzn. pogarszają się 
warunki wegetacji trawy. Poziom zagęszczenia od czasu do czasu należy usuwać. Napowietrzanie 
jest metodą przeciwdziałającą temu. Dzięki napowietrzaniu filc trawiasty staje się podziurawiony, 
przez co wymiana gazowa, gospodarka substancjami odżywczymi i gospodarka wodna znacznie 
się poprawiają. Na temat nakłuć na m2 znajdujemy w literaturze różne opinie, zaleca się od 800 
do 1000 nakłuć na m2. W praktyce okazało się, że 400 - 500 nakłuć na m2 stanowi normę, aby 
uzyskać zadawalające rezultaty. Prace można przeprowadzać od kwietnia do września. 

Wertykulacja trawników – pionowe cięcie 
Wertykulacja ma celu przeciwdziałanie filcowaniu darni. Usuwa się filc powstały z 
obumierających pędów traw i resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Filc posiada cechy 



 39 

podobne do torfu. W stanie suchym jest hydrofobowy, pochłania wodę jak gąbka i zatrzymuje 
substancje odżywcze. Jeśli filc trawiasty osiągnie określoną grubość, uniemożliwia wymianę 
gazów w glebie i zmniejsza przenikanie nawozów. Dzięki wertykulacji uzyskuje się 
przewietrzenie warstwy korzeniowej i strefy krzewienia się roślin. Najlepszym okresem na 
przeprowadzenie czynności jest początek okresu wiosennej wegetacji ze względu na odpowiednią 
wilgotność podłoża. Po wykonaniu zabiegu należy usunąć resztki zwertykulowanych, 
obumarłych części roślin. 

Zwalczanie chorób i chwastów 
Zwalczanie chorób to odrębne kompleksowe zagadnienie. Generalnie trzeba powiedzieć, że 
prawidłowa pielęgnacja jest najlepszą profilaktyką. Niestety nie zawsze można uniknąć 
wystąpienia określonych chorób, chwastów lub szkodników. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że 
trawnik na tym ucierpi, należy koniecznie wezwać fachowca, który zaleci dodatkowe środki 
zapobiegawcze. W szczególnych przypadkach nie obejdzie się bez stosowania środków 
chemicznych. Dlatego jest szczególnie ważne zasięgnięcie fachowej porady. Jednocześnie należy 
pamiętać, aby respektować przepisy dotyczące ochrony roślin. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
9.PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" 
9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
10. Normy i dokumenty związane 
a)Atesty PZH 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3 

 Roboty w zakresie nawierzchni dróg   kod CPV 

– 45233220-7 

 
      D – 01.01.                  Roboty  ziemne, Koryto  wraz  z  profilowaniem i   
                                         zagęszczaniem podłoża 
 
      D – 01.02.                  Warstwy  odsączające  i  podsypkowe 
 
      D-   01.03                   Betonowanie bez zbrojenia 
                                          
      D – 02.01.                  Nawierzchnia z  kostki  betonowej  gr. 8, gr.6cm, płyty ażurowe 
                                          
      D – 02.02.                  Betonowe  obrzeża  
       
     D – 02.03.                   Krawężniki  betonowe 
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D-01.01 
 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem 
i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji   nawierzchni   z kostki polbruk. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

b) koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
c) walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
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 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 
w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is

 

) 

Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i 

dróg 
Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ciężki 
i bardzo 
ciężki 

Ruch 
mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. 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, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km *) 

5 Rzędne 
wysokościowe 

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

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

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

*) 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

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

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
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 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
  
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2

 
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 koryta obejmuje: 

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
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• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

D-01.02. 
 

WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i 
odcinających.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstw odsączających i  odcinających  przy  robotach drogowych związanych  
z realizacją utwardzenia terenu kostką betonową polbruk. 
.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z określeniami podanymi w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D - 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 D - 
00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

a) piaski, 
b) żwir i mieszanka, 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D
d ≤  

gdzie: 
D15
d

 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
85 

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d
d

= ≥60

10
5 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60
d

 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
10

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11112 [4]. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
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 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie 
jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

c) równiarek, 
d) walców statycznych, 
e) płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST  D – 01.01 „Roboty 
ziemne” oraz „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
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 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnie
nie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km *) 

5 Rzędne 
wysokościowe 

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

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

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

*) 

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

2 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 
[8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
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cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2

8. ODBIÓR ROBÓT 
 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  i odsączającej. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w D - 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 D - 00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2

• prace pomiarowe, 
 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości 
i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

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

nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

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

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z chudego betonu  
przy  robotach drogowych utwardzenia terenu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument  przetargowy i 
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z zastosowaniem chudego betonu  B-7,5Mpa do wykonywania podbudów. 
 Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako: 
 - podbudowę zasadniczą. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Cement 
 Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17]  klasy 32,5. 
 Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o 
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17]. 
2.3. Kruszywo 
 Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
• żwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14], 
• piasek wg PN-B-11113 [16], 
• kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15], 
• kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18]. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w 
tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 
[19]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi 
z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną 
normą. 
2.5. Chudy beton 
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu 7,5 MPa 
 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 
dniach, MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 
[22] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  
[22] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej 
niż: 

7 PN-B-06250 [3] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

30 PN-S-96014 
[23] 
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2.5.2. Skład chudego betonu 
 Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości 
określonych w tablicy 4. 
 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3

 Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3. 
. 

 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją 
+10%, -20% jej wartości. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 

powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 
poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

• przewoźnych zbiorników na wodę, 
• układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, 
• walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do 

zagęszczania 
• zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały użyte do wykonania mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura 
powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów 
deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2o

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

C w czasie najbliższych 7 
dni. 

 Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się 
tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST, za zgodą Inżyniera. 
 Podbudowy z chudego betonu  wykonuje się w  jednej warstwie o grubości od 10 do 20 
cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 
można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze 
jej przez Inżyniera. 
 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 
zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
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krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę 
wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy 
w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo 
przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 
powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu dużego, 
II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu 
wiązania cementu. 
 Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
 Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji. Pielęgnacja powinna polegać na utrzymaniu  przez min.7 dni w stanie wilgotnym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
    betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km ) 

5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg 
ekspresowych co 

6 Ukształtowanie osi w planie* 25 m, dla pozostałych dróg co 
100 m 

) 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 2000 m2 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [25].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
-   9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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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 w planie 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych 
dróg. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2

8. ODBIÓR ROBÓT 

 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego 
betonu. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne 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 D - 00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
• pielęgnacja wykonanej warstwy 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech 

fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
  5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości pyłów mineralnych 
  6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
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  7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kształtu ziarn 

  8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości 

  9.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych 

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości siarki metodą bromową 

12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu krzemianowego 

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu żelazawego 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka 

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

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

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

18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. 
Kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego 

19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników 

technologicznych i użytkowych oraz metod badań 
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego 

betonu. Wymagania i badania 
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z 

betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 
Wymagania i badania 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą. 
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NAWIERZCHNIE  Z   BRUKOWEJ 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem    nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem chodnika i  nawierzchni z brukowej kostki betonowej przy robotach drogowych 
związanych z realizacją parkingu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa i granitowa– wymagania 

 

Kostka brukowa nie powinna być pęknięta i nie może mieć żadnych uszkodzeń na swoich 
krawędziach. Dopuszcza się minimalne ubytki w kostkach, lecz tylko w przypadku, gdy 
ubytki te występują na niewidocznych płaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej i granitowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 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 przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 
mm., Do wykonania dróg wewnętrznych i dojazdów stosuje się betonową kostkę brukową o 
grubości 80 mm. 
 Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości  ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
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• na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i brązowy. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

• 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). 

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

• Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
             wymaganiami PN-B-06250  

• Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
       wystarczająca, jeżeli: 

o próbka nie wykazuje pęknięć, 
o strata masy nie przekracza 5% 
o obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych 
o nie jest większe niż 20 %. 

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

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  
Małe powierzchnie chodnika z kostki wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
 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 - 00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki 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 samochodami 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 - 00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o          WP ≥ 35 
[6] w uprzednio wykonanym korycie. 
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5.3. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca gr. 10 cm, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST 
D-01.02. „Warstwy odsączające i odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę należy układać  na podsypce cem.-piaskowej gr.5 cm. . 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 chodnika. 
 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 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. 

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: 
o głębokości koryta:  

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

o szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej 
SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 
5.5 niniejszej SST: 
o pomierzenie szerokości spoin, 
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o sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
o 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

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 
m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać   1,0 cm. 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2

7. OBMIAR ROBÓT 

 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2

 

 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

o dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
o wykonanie koryta, 
o -     wykonanie warstwy odsączającej  gr. 10 cm. 
o wykonanie podsypki  cem.-piaskowej  gr. 5 cm., 
o ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
o przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
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wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego. 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeża chodnikowego przy robotach drogowych związanych z realizacją parkingu. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 8x30 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami  i definicjami podanymi w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
• żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701 [7], 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

f) gatunek 1  - G1, 
g) gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o 
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 
 
 
 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 
 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 
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 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 
w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
 
2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     
i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],  a 
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w SST D-02.03. „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-02.03.„Krawężniki 
betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
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5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i 
zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w 
miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
1) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
2) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

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

dopuszczalnych odchyleniach: 
h) linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
i) niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
j) wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 

całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.7. obmiar robót 
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7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonane koryto, 
• wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00. 
„Wymagania ogólne”pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów 
• wykopanie koryta 
• wykonanie ławy 
• rozścielenie i ubicie podsypki 
• ustawienie obrzeży 
• wypełnienie spoin 
• obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w SST 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

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

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

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

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

zgodności 
8. BN-80/6775-

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

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
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03/04 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników 
betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników  przy robotach drogowych związanych z 
realizacją utwardzenia terenu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w  SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
o krawężniki betonowe, 
o piasek na podsypkę i do zapraw, 
o cement do podsypki i zapraw, 
o woda, 
o materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
2.3.1. Typy 
Zastosowano krawężniki  typu U   -   uliczne, 
2.3.2. Rodzaje zastosowanych  krawężników drogowy – prostokątny ścięty  o wymiarach  
15x30 cm , krawężnik z drenem 15x30cm, krawężnik wjazdowy 15x25 cm. 
2.3.3. Odmiany 
 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się 
odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się 
na: 
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o gatunek 1 - G1, 
o gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     
BN-80/6775-03/04 [15]. 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano 
w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężni

ka 
krawężni

ka 
l b h C d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 
 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
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 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie 
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
 Gatunek 

1 
Gatunek 

2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 
w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 
 
2.4.3. Składowanie 
 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa 
niż szerokość krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 
i B 30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) 
warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 
[10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
− ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki 

powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
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− ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
− ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
o betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
o wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12]. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. 
Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.3. Ława betonowa 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
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 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w tym przypadku powinno wynosić  5  cm.  
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku 
lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.4. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 
1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie 
do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
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6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
o Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 

niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
o Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 

m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
o Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 

na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 

cm. 
o Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  
o Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 

± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
o dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
o dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
o równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 
pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 
cm, 

o dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
o wykonanie koryta pod ławę, 
o wykonanie ławy, 
o wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00. „Wymagania 
ogólne”pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• ew. wykonanie szalunku, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki, 
• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
• ew. zalanie spoin masą zalewową, 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

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

Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
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03/01 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-

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

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,1979 i 
1982 
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