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D-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 Specyfikacja Techniczna D-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach projektu: "Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 
w Szczecinie". 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych wymienionych w spisie 
treści. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

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

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

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

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

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 

1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.13. Księga/Rejestr obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją rysunkową  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.16. a) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
c) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
d) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
f) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
g) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

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

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

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

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

1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.22. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.23. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.24. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji rysunkowej. 
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

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

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.29. Przetargowa dokumentacja rysunkowa - część dokumentacji rysunkowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

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



D-00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowa 2 w Szczecinie 

6 

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

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

1.4.33. 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 drogowej lub jej elementu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Rysunkową , ST. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Rysunkowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
(A) Przetargowa Dokumentacja rysunkowa zawiera Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, ślepy 
kosztorys oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i Dokumentację Rysunkową .  
(B) Dokumentacja rysunkowa  
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska dwa kompletne egzemplarze Dokumentacji Rysunkowej 
zawierające opis techniczny, część rysunkową ( w tym plan sytuacyjny, przekroje normalne, przekrój 
podłużny, przekroje poprzeczne), część kosztorysową (w tym przedmiar robót, zestawienia materiałów i 
sprzętu) oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
(C) Dokumentacja rysunkowa Wykonawcy 
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej (cena bez podatku VAT 
obejmująca wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją Kontraktu) następujące dokumenty: 
– projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz z uzgodnieniem z właściwym organem 

zarządzającym ruchem), 
– projekt oznakowania placu budowy, 
– program zapewnienia jakości, 
– powykonawczą dokumentację geodezyjną. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Rysunkową  i ST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy: 
– umowa 
– oferta Wykonawcy 
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
– szczegółowe specyfikacje techniczne 
– dokumentacja projektowa 
– kosztorys ofertowy 



D-00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowa 2 w Szczecinie 

7 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Rysunkową  i 
ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Rysunkowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Rysunkową  lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę ofertową. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i zabezpieczyć niezbędne dojazdy w 
zakresie prowadzonej inwestycji drogowej.   
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr społecznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 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 
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technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Inżynier może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia Robót. 
 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w tak  sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 



D-00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowa 2 w Szczecinie 

9 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiający i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
2. MATERIAŁY 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wykonywaniem robót. 
 Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiający, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiający w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza  Terenem  Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 Jeśli Dokumentacja rysunkowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w  przypadku  braku  ustaleń  w  
takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być uzgodniony i  zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Rysunkowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli Dokumentacja rysunkowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Rysunkowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Rysunkową , 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Rysunkowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Rysunkowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Rysunkową , 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
– bhp, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

– sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca w ramach Programu Zapewnienia Jakości, przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
"Harmonogram badań", opracowany w oparciu o wymagania punktów " 6. Kontrola jakości", w 
poszczególnych rozdziałach SST, gdzie określono wymaganą minimalną ilość badań, które powinien 
przeprowadzić w trakcie realizacji budowy. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
6.4. BADANIA I POMIARY 
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 Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

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

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

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
(1) Rejestr Obmiarów  
 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Zamawiający. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
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 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Rysunkową  i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Rysunkową , ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.1. 
 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Rysunkową  i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej Dokumentacją Rysunkową  i  ST z uwzględnieniem  
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
– Dokumentację Rysunkową  podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
– Recepty i ustalenia technologiczne. 
– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST i ew. PZJ. 
– Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
– Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

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

– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
– Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
6. Warunki Kontraktu. 
7. Dane Kontraktowe. 
8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. – brzmienie od 25 lutego 2013 r. - Dz. U Nr 2013 poz. 260 
9. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. – brzmienie od 27 lutego 2013 r. – Dz. U Nr 2013 poz. 267 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 
2003 r. zał. 4 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
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1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu: 
"Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie". 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 

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

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z mechanicznym ścinaniem 
drzew i karczowaniem pni oraz mechanicznym karczowaniem podrostu i krzewów, wykonywanych w ramach 
robót przygotowawczych i obejmują: 
 
- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D-00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją rysunkową , SST oraz z zaleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca robót powinien posiadać doświadczenie przy pracach związanych z wycinką drzew, podrostu i 
krzewów. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt do usuwania drzew, podrostu i krzewów  
 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonywania robót związanych ze ścinaniem i karczowaniem drzew, podrostu i krzewów należy 
stosować: 
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- piły mechaniczne, 
- zestaw maszynowy do karczowania pni, 
- spycharki, 
- koparki i ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew i 
transportem urobku drzewnego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport urobku drzewnego 
 

Urobek drzewny w postaci gałęzi, dłużyc i karpiny należy przewozić transportem samochodowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 
 

Pozyskany z wycinki urobek drzewny zostanie wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją rysunkową , 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, podrostu i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie ich, wywiezienie 
urobku drzewnego zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4. niniejszej specyfikacji oraz zasypanie 
dołów i ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach okopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji rysunkowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

Wycinkę należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym ustalonym przez Zamawiającego Kontraktu. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 

nasypy, teren należy całkowicie oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie, tak aby 
zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w 
sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 
5.3. Usunięcie drzew 
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Drzewa znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 

następujących przypadków: 
 
a) w obrębie nasypów – jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 

miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 
cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania 
pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę 
nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny 
być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 
Doły po wykarczowanych drzewach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00. „Roboty ziemne”.  
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 

się w nich wody. 
 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST 
lub wskazaniami Zamawiającego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew, podrostu i krzewów 
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, zasypania 
dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 
D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest: 
 dla drzew  – sztuka (szt.), 
 dla transportu karpiny, gałęzi – metr przestrzenny (mp). 
 dla transportu dłużyc – metr sześcienny (m3) 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji rysunkowej i SST, 

z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Obmiar powinien być wykonany w 
jednostkach ustalonych niniejszej SST. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Zamawiającego. Obmiar wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Odbioru robót związanych ze ścinaniem i karczowaniem drzew, podrostu i krzewów dokonuje 

Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z Umową.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Nie występują. 
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D-02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu na zadaniu: "Przebudowa nawierzchni przy 
budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie". 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych wraz z wywozem. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nadającej się do powtórnego użycia 
należy stosować: 
-  równiarki, 
-  spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport humusu i darniny 
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Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji rysunkowej powinien być oczyszczony z humusu. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta i wykorzystana do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew  lub do wywiezienia na odkład w zależności od ustaleń w 
dokumentacji rysunkowej lub decyzji Zamawiającego. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji rysunkowej lub wskazanych przez Zamawiającego. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji rysunkowej 
lub wskazana przez Zamawiającego, według faktycznego stanu występowania. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zdjętej warstwy humusu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują  
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D-03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu: 
"Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie". 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące rozbiórki: 
- elementów dróg takich jak: warstw konstrukcyjnych jezdni, opaski i chodników; rozbiórkę krawężników 
oraz obrzeży, 
- murów oporowych, 
- urządzeń bezpieczeństwa ruchu takich jak: balustrady 
W związku z robotami rozbiórkowymi należy wywieźć na miejsce wskazane w dokumentacji lub przez 
Zamawiającego i zutylizować materiały odpadowe w postaci gruzu i złomu metalowego poza materiałami 
przeznaczonymi do ponownego wbudowania. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
D-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń oraz elementów 
bezpieczeństwa ruchu może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Zamawiającego: 
-   spycharki, 
-   ładowarki, 
-   żurawie samochodowe, 
-   samochody ciężarowe, 
-   zrywarki, 
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-   młoty pneumatyczne, 
-   piły mechaniczne, 
-   koparki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją rysunkową , SST lub wskazanych przez Zamawiającego. 
 Jeśli dokumentacja rysunkowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez Zamawiającego. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 
warunki określone w ST D-05.03.11 „Recykling”. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w dokumentacji lub wskazane przez Zamawiającego. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z dokumentacją stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i elementów bezpieczeństwa 
ruchu znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją rysunkową  będą wykonane wykopy 
drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i 
ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02 „Roboty ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i elementów bezpieczeństwa 
ruchu są: 
~ dla warstw nawierzchni i chodników oraz schodów - m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr sześcienny), 
~ dla krawężników, obrzeży, ogrodzeń - m (metr), 
~ dla słupków i znaków drogowych, krzyża, wiat  - szt. (sztuka). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
3. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
4. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
5. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-04 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych na zadaniu: "Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. 
Willowej 2 w Szczecinie". 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót ziemnych: 
a) wykonanie wykopu z wywozem gruntu na odkład lub transportem na miejsce wbudowania w nasyp, 
b) transport gruntu z dokopu wraz z wbudowaniem w nasyp lub wbudowanie w nasyp gruntu z wykopu, 
c) badania kontrolne. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 

spełniających warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

ds

d
sI




   
gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [g/cm3]. 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, [g/cm3]. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

1

2

E

E
I   
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gdzie: 
E1 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, 
E2 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST D-00. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Rysunkową , ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00. Przed 
przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres 
robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich wykonania określono w ST D-01 "Roboty 
przygotowawcze". 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Zamawiający. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Zamawiający wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Zamawiający. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Tab. 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
Lp. Wyszczególnienie 

właściwości 
Jed-
nostki 

Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz niegliniasty 
- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- żużel nierozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina 
gliniasta 
- rumosz gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina 
piaszczysta 
zwięzłą, glina 
zwięzła, glina 
pylasta zwięzła 
- ił, ił 
piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo 
wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył 
piaszczysty 
- glina 
piaszczysta, glina, 
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glina pylasta 
- ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
0,075 mm 
0,02 mm 

%  
<15 
<3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
>30 
>10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

m  
<1,0  

 
1,0  

 
>1,0 

4. Wskaźnik piaskowy 
WP 

  
>35 

 
od 25 do 35 

 
<25 

3. SPRZĘT 
 Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca 
powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. 
Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Rysunkowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym.  
4. TRANSPORT 
4.1 TRANSPORT GRUNTÓW 
 Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach 
poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek 
skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH 
 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 
ST D-00. 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji 
Rysunkowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiający. Podana zasada dotyczy 
wszystkich czynności związanych z robotami ziemnymi. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Rysunkową , jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
 W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Rysunkową . W tym przypadku 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zgodnie z Umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary. 
2. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
5. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
6. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

Warszawa, 1978. 
7. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
8. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 
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D-05 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych na zadaniu: "Przebudowa nawierzchni przy budynku 
dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie". 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
wraz z transportem gruntu na odkład lub transportem w miejsce wbudowania w nasyp. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Podstawowe określenia zostały podane ST. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Rysunkową , ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 Wykopy będą prowadzone w gruntach nieskalistych. 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w 
czasie odspajania i transportu.  
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
 Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 
5.4. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od Dokumentacji Rysunkowej obciąża Wykonawcę. Odspojone grunty przydatne do 
wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie 
i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie 
z wymaganiami Dokumentacji Rysunkowej i Specyfikacji Technicznych. O ile Inżynier dopuści czasowe 
składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt 
jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych.  



D-05 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
 

 
Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowa 2 w Szczecinie 

31 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy 1. 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych w tablicy 1. 
 Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych. 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 
kat. ruchu KR 2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20-50 cm od powierzchni korony robót 
ziemnych 0,97 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określone w tab. 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżynierowi. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
5.3. RUCH BUDOWLANY 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu 
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni 
robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
5.4. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW 
 Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm  i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie dna wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% 
jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w Dokumentacji Rysunkowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych)  
i sprawdzone przez Zamawiający. Obliczenia będą oparte na Dokumentacji Rysunkowej i pomiarach w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Zasady odbioru określono w ST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zgodnie z Umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w ST. 
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D-06 WYKONANIE NASYPÓW 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru nasypów na zadaniu: "Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. 
Willowej 2 w Szczecinie". 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i obejmują: 

 wykonanie nasypów z gruntu przepuszczalnego 1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w ST. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 
2.2. GRUNTY I MATERIAŁY DO NASYPÓW 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
 Jeśli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości 
robót ziemnych zostały za zgodą Zamawiający wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest 
obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Zamawiający. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 Dopuszcza się wykonanie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, 
to znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 oraz dodatkowe 
wymagania określone w ST i są zaakceptowane przez Zamawiający. Akceptacja następuje na bieżąco, w 
czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań 
laboratoryjnych, określonych w punkcie 6 niniejszej ST. 
Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują: 
- rozdrobnione skały i materiały, gruboziarniste, twarde i średniotwarde, 
- żwiry i pospółki, 
- piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane. 
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 W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń, dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych 
materiałów, określonych w PN-S-02205:1998, tablica 2. Grunty przydatne z zastrzeżeniami mogą być 
użyte do wykonywania dolnych warstw nasypów poniżej strefy przemarzania z wyjątkiem nasypów w 
miejscu bagrowania torfów. 
 Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasypy grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni 
zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w ST, to wszelkie takie 
odcinki nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o 
odpowiednich właściwościach. 
 Wartość wskaźnika różnoziarnistości "U" gruntów użytych do wykonania nasypów nie powinna być 
mniejsza od 3. Dla górnej warstwy gr. 50 cm wskaźnik ten powinien wynosić co najmniej 5. 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST. 
3.2. DOBÓR SPRZĘTU ZAGĘSZCZAJĄCEGO 
 W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. 
Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego. 

Działanie 
sprzętu Rodzaj sprzętu 

Grunt niespoisty - piasek, 
żwir, pospółka Uwagi grubość 

warstwy w cm 
liczba 

przejazdów 

Statyczne 

1.Walce gładkie 10 - 20 4 – 8 do zagęszczania górnych 
warstw, 

2.Walce okołkowane - - do mokrych gruntów nie 
nadają się, 

3.Walce ogumione 
(samojezdne i 
przyczepne) 

20 - 40 6 – 10 dobre do mokrych 
gruntów 

Dynamiczne 

4.Płyty spadające 
(ubijaki) 

- - do mokrych gruntów nie 
nadają się 

5.Szybko uderzające 
ubijaki 

20 – 40 2 - 4  
6.Walce wibracyjne: 
- do 5 ton 
- 5 - 8 ton 
- ponad 8 ton 

 
30 – 50 
40 – 60 
50 – 80 

 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 

 

7.Płyty wibracyjne: 
- lekkie 
– ciężkie 

 
20 – 40 
30 – 60 

 
5 - 8 
4 - 6 

zaleca się przy wąskich 
przekopach 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
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 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
5.2. UKOP I DOKOP 
5.2.1. MIEJSCE UKOPU LUB DOKOPU 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji rysunkowej, w innych 
dokumentach kontraktowych. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Zamawiający. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie 
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w 
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Miejsce dokopu musi być legalne i posiadać wszystkie wymagane 
prawem dokumenty dopuszczające eksploatacje złoża. 
 Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
5.2.2. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT W UKOPIE I DOKOPIE 
 Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. 
 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 
konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
 Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację 
według odrębnej dokumentacji rysunkowej. 
5.3. WYKONANIE NASYPÓW 
5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W OBRĘBIE PODSTAWY NASYPU 
 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w ST „Roboty przygotowawcze”. 
5.3.1.1. ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW W PODŁOŻU NASYPÓW 
 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 
górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 
 

Nasypy 
o wysokości 

Minimalna wartość Is dla: 
kat. ruchu KR 2 

do 2 metrów 0,95 
ponad 2 metry 0,95 

5.3.2. WYBÓR GRUNTÓW I MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASYPÓW 
 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 
zasad podanych w punkcie 2. 
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5.3.3. ZASADY WYKONANIA NASYPÓW 
5.3.3.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA NASYPÓW 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

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

sprzętu używanego do zagęszczania. 
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 

na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

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

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

f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 6x10-5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U5. 

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

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

5.3.3.4. WYKONYWANIE NASYPÓW W OKRESIE DESZCZÓW 
 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż wartość tolerancji wg 
p. 5.3.4.3. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 
prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć 
jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Zamawiający, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. 
5.3.3.5. WYKONYWANIE NASYPÓW W OKRESIE MROZÓW 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
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 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
5.3.4. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
5.3.4.1. OGÓLNE ZASADY ZAGĘSZCZANIA GRUNTU 
 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. GRUBOŚĆ WARSTWY 
 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w 
punkcie 5.3.4.5. 
 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 
różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 
5.3.4.3. WILGOTNOŚĆ GRUNTU 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

- 2 % jej wartości (grunty niespoiste), 
- +0%, -2% (grunty mało i średniospoiste), 
- +2%, -4% (mieszaniny popiołowo-żużlowe) 

 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej z tolerancją jej wartości, 
to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
 Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej z tolerancją jej wartości, grunt 
należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu 
przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez 
Zamawiający. 
 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną 
w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 
5.3.4.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZANIA 
 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Załącznik B” należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12. 
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntu, dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
a) dla żwirów, pospółek i piasków: 
- 2,2 przy wymaganej wartości Is1,0, 
- 2,5 przy wymaganej wartości Is<1,0, 
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów- 
2,0, 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, glin piaszczystych zwięzłych)- 
3,0, 
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy- 4,0, 
e) dla gruntów antropogenicznych- na podstawie badań poligonowych. 
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 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
5.4. ODKŁADY 
5.4.1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ODKŁADÓW 
 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

pozyskiwanych z wykopu. 
5.4.2. LOKALIZACJA ODKŁADU 
 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz 
do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją rysunkową  i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów. 
5.4.3. ZASADY WYKONANIA ODKŁADÓW 
 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji rysunkowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać 
ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 
metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. 
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie 
z dokumentacją rysunkową . 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 
określone w p. 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 
Wykonawcę. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
6.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA UKOPU I DOKOPU 
 Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji rysunkowej. W czasie kontroli należy zwrócić 
szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji rysunkowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
6.3. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA NASYPÓW 
6.3.1. RODZAJE BADAŃ I POMIARÓW 
 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 
2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji rysunkowej. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
6.3.2. BADANIA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO BUDOWY NASYPÓW 
 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
trzy razy na każde rozpoczęte 5000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
 skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
 granicę płynności, wg PN-B-04481, 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
 wskaźnik piaskowy, wg PN-EN 933-8. 
6.3.3. BADANIA KONTROLNE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW NASYPU 
 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden 

raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.4 i 5.3.3.5, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 
6.3.4. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA NASYPU ORAZ PODŁOŻA NASYPU 
 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w p. 5.3.1.1 i p. 5.3.4.4. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. Załącznik B. 
 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
6.3.5. POMIARY KSZTAŁTU NASYPU 
 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp. 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji rysunkowej. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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6.3.6. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ODKŁADU 
 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w punktach 2 
oraz 5.4  niniejszej ST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
- odpowiednie wbudowanie gruntu, 
- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru podano w ST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zgodnie z Umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Spis przepisów związanych podano w ST. 
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D-07 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu: 
"Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie". 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 
podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 i 20 warstwy po 
zagęszczeniu zgodnie z dokumentacją rysunkową . 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102, normami 
związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D-00 "Wymagania ogólne". 
Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony jako 
przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności między kategoriami różnych właściwości. 
Właściwości oznaczone symbolem NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy. 
Konstrukcję wzmacnianej nawierzchni drogowej uważa się za podbudowę. 
Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym (d=0 do D), który jest 
stosowany do wykonywania podłoża ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej. 
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw: naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub 
mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 
Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej - nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, poddawana 
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, jest wykonana z mieszanki kruszyw 
niezwiązanych o ciągłym uziarnieniu. 
Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawa dzielona (np. ładunek wagonowy, ładunek 
samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałda, która została wyprodukowana w okresie występowania 
jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość 
wyprodukowaną w ustalonym czasie. 
Podbudowa - dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia obciążeń ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa może być 
wykonywana w kilku warstwach technologicznych. 
Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z podbudowy zasadniczej na 
podłoże. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach. 
Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążenia z warstw wyżej leżących na 
podbudowę pomocniczą lub podłoże. 
Podłoże ulepszone - warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w 
wypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności, 
mrozoodporności lub przepuszczalności. Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: 
mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w wypadku podłoża ulepszonego 
jednowarstwowego, może spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. Grubość warstwy podłoża 
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ulepszonego jest zależna od rodzaju i grubości konstrukcji nawierzchni, kategorii obciążenia ruchem (KRj) 
oraz grupy nośności (Gj) podłoża gruntowego i głębokości przemarzania gruntu. 
Pył - cząstki kruszywa przechodzące przez sito 0,063 mm. 
Warstwa mrozoochronną - warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed 
skutkami oddziaływania mrozu. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przedostania się cząstek gruntu 
podłoża do warstw wyżej położonych. Warstwa ta powinna spełniać warunek szczelności (D15/d85 ≤ 5). 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody, która przedostaje się do konstrukcji 
nawierzchni drogowej. W podłożu ulepszonym jest warstwą najniżej położoną. W wypadku stosowania 
warstwy odcinającej, jest ułożona bezpośrednio na niej. Warstwa ta po zagęszczeniu charakteryzuje się 
wymaganą przepuszczalnością. 
Warstwa wzmacniająca - warstwa zapewniająca przeniesienie ruchu technologicznego w okresie budowy 
drogi, nazywana również warstwą technologiczną (ang. plate form). 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Rysunkową , ST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00 "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinna 
być mieszanka: 
- nowego materiału w postaci kruszywa łamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego 

lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powyższe powinno spełniać wymagania zawarte w wytycznych „Mieszanki niezwiązane do dróg 
krajowych. WT-4 2010 Wymagania Techniczne”. 
 Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.1. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

Do wykonania podbudowy należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego niesortowanego o 
uziarnieniu 0/31,5 mm o wymaganiach przedstawionych w tablicy nr 1. 
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych dla ruchu KR2 
Punkt w 
normie  
PN-EN 
13242 

Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek niezwiązanych (kategorie 
według PN-EN 13242) 
podbudowa 
pomocnicza 
nawierzchni 
drogowej obciążonej 
ruchem KR2 

podbudowa 
zasadnicza 
nawierzchni 
drogowej obciążonej 
ruchem KR2 

Odniesienie do tablicy w 
PN-EN 13242 

4.1.- 4.2. Zestaw sit # 
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5 Tabl. 1 
Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 
kategoria nie niższa niż 

Gc85/15, GF85, 
GA85 wg WT-4 

Gc80/20, GF80, 
GA75 wg WT-4 Tabl. 2 

4.3.2. 
Wartości graniczne i to-lerancje 
uziarnienia kru-szywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1, 
odchylenia nie większe niż według 
kategorii 

GTCNR GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3. 
                                
Tolerancje uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu wg PN-EN933-1, 
odchylenie nie większe niż według 

GTFNR, GTANR GTF10, GTA20 Tabl. 4 
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kategorii 

4.4. 

Kształt kruszywa grubego wg PN-
EN933-3a)  
a) wskaźnik płaskości, kategoria nie 
wyższa niż 

FI NR FI 50 Tabl. 5 

lub 
b) wskaźnik kształtu wg PN-EN 
933-4a), kategoria nie wyższa niż 

SI NR SI 55 Tabl. 6 

4.5. 
Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o po-wierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie gru-bym 
wg PN-EN933-5 

CNR C90/3 Tabl. 7 

4.6. 
Zawartość pyłu wg  
PN-EN 933-1 
 a) w kruszywie grubym 

fDeklarowana Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym fDeklarowana Tabl. 8 

5.1. 
Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego wgPN-EN1097-2, 
kategoria nie wyższa niż 

LA50 LA40 Tabl. 9. 

5.3. 
Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego wg 
PN-EN 1097-1 

MDE Deklarowana Tabl. 11. 

5.4. Gęstość wg  
PN-EN1097-6, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana  

5.5. Nasiąkliwośćb) wg PN-EN 1097-6, 
rozdział 7,8 albo 9 WA242 WA242  

6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12. 

6.3. Całkowita zawartość siarki wg PN-
EN 1744-1 SNR Tabl. 13. 

6.4.2.1. 
Stałość objętości żużla 
stalowniczego wg  
PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nie 
wyższa niż; 

V5 Tabl. 14. 

6.4.2.2. 
Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg  
PN-EN 1744-1, p. 19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3. 
Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg  
PN-BN 1744-1, p. 19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3. 
Składniki rozpuszczalne w wodzie 
wg 
 PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów  

6.4.4. Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich jak: drewno, 
szkło i plastik, mogących pogorszyć 
wyrób końcowy 

 

7.2. 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2, 
kategoria nie więcej niż [%] 

SBLA Tabl. 15. 

7.3.3. 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1, kategoria nie 
wyższa niż 

F10 Tabl. 18. 
Załącznik C Skład materiałowy Deklarowany  
Podstawą oznaczania kształtu kruszywa jest badanie wskaźnika płaskości, natomiast dodatkowo można badać wskaźnik 
kształtu 
Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku maksymalnej nasiąkliwości WA242,  należy wykonać badanie mrozoodporności 
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2.2. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy ZASADNICZEJ 
2.2.1. Postanowienia ogólne 
Do podbudowy zasadniczej powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane: 0/31,5. 
2.2.2. Zawartość pyłu 
Maksymalna zawartość pyłu w mieszance niezwiązanej do podbudowy powinna spełniać wymagania 
kategorii podanej w tablicy 4. Zawartość pyłu należy oznaczać według PN-EN 933-1.  
2.2.3. Zawartość nadziarna 
Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszance niezwiązanej powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 4. 
2.2.4. Uziarnienie 
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do podbudowy 
zasadniczej powinno spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej 
Krzywa uziarnienia (S) /dla podbudowy zasadniczej/ powinna mieścić się w krzywych uziarnienia podanych 
na rys. 2 ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych 
w tablicy nr 2 oraz spełniać wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy nr 3. 
 
Tablica nr 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %9m/m) 
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8   
 
Tablica nr 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszanka 
niezwiązan
a 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %9m/m) 
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
min ma

x min Ma
x min ma

x min ma
x min ma

x min ma
x min ma

x min ma
x 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
 
2.2.5. Wodoprzepuszczalność i wrażliwość na mróz 
Mieszanka niezwiązana do podbudowy powinna spełniać wymagania wg tablicy 4. Podbudowa nie powinna 
być wrażliwa na mróz. Wrażliwość mieszanki na mróz należy określać na podstawie wskaźnika piaskowego 
SE. 
2.2.6. Wskaźnik nośności CBR 
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Wymagane wartości wskaźnika CBR podano w tablicy 4. Badanie CBR mieszanki do podbudowy zasadniczej 
należy wykonać po jej zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 i po 96 godzinach 
przechowywania w wodzie. CBR należy oznaczyć według PN-EN 13286-47. 
 
 
Tablica nr 4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy dla ruchu KR-2 
Rozdział  
w normie PN-
EN 13285 

Właściwość 
Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do: 

podbudowy pomocniczej obciążonej 
ruchem KR2 

podbudowy zasadniczej obciążonej 
ruchem KR2 

Odniesienie do tablicy w 
PN-EN 13285 

4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4. 

4.3.2. Maksymalna zawartość pyłu, kategoria nie wyższa 
niż UF12 UF9 Tabl. 2. 

4.3.2. Minimalna zawartość pyłu LFNR Tabl. 3. 

4.3.3. Zawartość nadziarna, kategoria nie niższa niż: OC90 Tabl. 4. i 6. 

4.4.1. Uziarnienie - Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl. 5. i 6. 

4.4.2. 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii - porównanie z wartością S 
deklarowaną przez producenta 

Wg tab. 2 punkt 2.2.4 
str. 74 SST 

Wg tab. 2 punkt 2.2.4 
 Tabl. 7. 

4.4.2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia w sitach 
kontrolnych – różnice w przesiewach 

Wg tab. 3 punkt 2.2.4 
str. 74 SST 

Wg tab. 3 punkt 2.2.4 
 Tabl. 8. 

WT-4 
2010 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE* [%], 
nie mniejszy niż: 
- w nasypie: 
- w wykopie: 

40 45 Tabl. 6. 

WT-4 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-2, kategoria 
nie wyższa niż: 

- LA35 Tabl. 6. 

   WT-4 
                                 Odporność na 
ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

Deklarowana Tabl. 6. 

WT-4 
                                 Mrozoodporność wg 
PN-EN 1367-1, jako wartość średnia ważona, 
kategoria nie wyższa niż: 

F7 F4 Tabl. 6. 

WT-4 
Wartość CBR ** [%] po zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia wymaganego 
dla danej warstwy, przy energii 0,59 J/cm3 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej: 

                                   
≥60 

                                   
≥80 Tabl. 6. 

   WT-4 

                                    
Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proctora 
do wskaźnika zagęszczenia IS = 1.0, przy energii 
0,59 J/cm3; współczynnik filtracji k [cm/s], co 
najmniej: 

Brak wymagań Tabl. 6. 

WT-4 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, 
[%(m/m)], według wilgotności optymalnej metodą 
Proctora 

80 ÷ 100 Tabl. 6. 



D-07 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 

 
Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowa 2 w Szczecinie 

45 

* Badanie wskaźnika piaskowego SE4 według normy PN-EN 993-8:2012, załącznik A 
Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 załącznik A, po wcześniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w 
wymaganej liczbie warstw przy użyciu aparatu Proctora, według normy PN-EN 13286-2(przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego 
badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej). Dla mieszanek o D<31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek D>31,5mm 
formę Proctora C i ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 933-8 załącznik A i wykonać 
badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm. 

** Badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-47:2012 
Badanie wskaźnika nośności CBR dla mieszanek niezwiązanych do warstw przywołanych w SST, należy wykonać po ich zagęszczeniu metodą Proctora zgodnie z normą PN-
EN 13286-2 do wskaźnika zagęszczenia IS = 1,0. Próba do badania CBR powinna być przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN-EN 13286-47 (materiał odsiany przez sito 
#22,4 mm). Zagęszczenie mieszanki powinno zostać wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwołanie do normy PN-EN 13286-2). Zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN13286-2 pkt 5, powinna zostać wybrana forma B z ubijakiem A. Po przygotowaniu próby do badania CBR, mieszanka powinna zostać przebadana zgodnie z procedurą 
zawartą w pkt 7, 8.1 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postępowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostać użyty obciążnik o masie 2 kg. 

2.3.  WODA 
 Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004. 
2.4. ŹRÓDŁA POBORU MATERIAŁÓW 
 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 
3.  SPRZĘT 
 Dobór sprzętu pod względem jakości i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez 
Wykonawcę PZJ zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
 Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 
-  mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące 

wodę, zapewniające wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- środki transportu, 
- równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania; w miejscach trudno 

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

4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Rysunkową . 
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 Ukształtowanie podbudowy powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio 
zamocowanych linek. 
5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 
 Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 
nadmiernemu wysychaniu. 
5.3. ROZKŁADANIE MIESZANKI I ZAGĘSZCZANIE 
 Mieszankę kruszywa należy rozkładać warstwą o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa wartościom podanym w dokumentacji rysunkowej. Układana warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość zagęszczanej 
warstwy nie może być większa niż 20 cm. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Zamawiającego poprzedniej. Nie należy rozpoczynać wbudowywania mieszanki, jeżeli prognoza meteorologiczna 
wskazuje na możliwy spadek temperatury poniżej 0°C w czasie układania. 
 Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia. Wilgotność mieszanki 
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z 
PN-EN 13286-2. Materiał nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczanie 
powinno postępować stopniowo od zewnętrznej do wewnętrznej krawędzi podbudowy. Zagęszczenie podbudowy 
powinno odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 10. 
5.4. UTRZYMANIE PODBUDOWY 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem o robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na 
reprezentatywnych próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w Tablicy 2, 
a wyniki należy przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania. 
6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY 
 Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 6. 
Tablica 6. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp  Wyszczególnienie badań  
Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 
badań 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 
2 Wilgotność mieszanki 2 600 
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3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10 000 m2  
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 2 Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 
6.2.1. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI 
 Uziarnienie mieszanki i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych w 
sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę wszystkich 
właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie 
robót i w innych przypadkach określonych przez Zamawiającego. 
6.2.2. WILGOTNOŚĆ MIESZANKI 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej zgodnie z normą PN-EN 13286-
2;2010 - Tabela 5 (energia zagęszczania 0,6 MJ/m3, cylinder Typ B, ubijak Typ A). 
6.2.3. ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY 
 Kontrolę zagęszczenia i nośności każdej warstwy, należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Do 
kontroli modułów W i wskaźnika i wskaźnika odkształcenia Io warstwy z mieszanki niezwiązanej należy stosować 
metodę obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obciążenia  jednostkowego 
od 0,25 MPa do 0,35 MPa, maksymalne obciążenie przy oznaczaniu E1 do 0,45 MPa) albo inne metody zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
 Do obliczania modułów E należy stosować następujący wzór: 
 

��,� =
3�∆�
4�∆� �� 

gdzie: 
E1 - pierwotny moduł odkształcenia [MPa] 
E2 - wtórny moduł odkształcenia [MPa] 
∆p - różnica nacisków z zakresu 0.25 - 0.35 [MPa] 
∆s - przyrost osiadania odpowiadający ∆p [mm] 
D - średnica płyty [mm]. 
 Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się alternatywne metody badań. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznej należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
I0 = 2,2

1

2 
E

E  
gdzie: 
I0 - wskaźnik odkształcenia. 
6.2.4. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w tab. 4. 
6.3. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY. 
6.3.1. GRUBOŚĆ WARSTWY 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Rysunkową . Grubość warstwy należy mierzyć po jej 
zagęszczeniu: 
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2, 
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać 10%. 
6.3.2. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODBUDOWY 
 Rzędne należy sprawdzać co 100 m na krawędziach jezdni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy 
a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 
6.3.3 SZEROKOŚĆ PODBUDOWY 
 Szerokość podbudowy należy sprawdzać 10 razy na 1 km. Szerokość podbudowy nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5 cm. 
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6.3.4. NOŚNOŚĆ PODBUDOWY 
Tablica 9. Wymagania dla nośności warstwy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o wskaźniku 
CBR po zagęszczeniu do 
IS=1,00 i moczeniu w 
wodzie przez 96 h, wnoś nie 
mniejszym niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik zagęszczenia 
Is 
nie mniejszy niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płyta o średnicy 30 cm, MPa 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1) 1,0 60 120 
80 2) 1,0 80 140 
1) Dotyczy podbudowy pomocniczej KR 1-2 i KR 3-6 (WT- 4 Tablica 6) 
2)   Dotyczy podbudowy zasadniczej KR 1-2 i KR 3-6 (WT- 4 Tablica 6) 
6.3.4. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY 
 Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego 
wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą 
spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W miejscach niedostępnych dla planografu 
pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina. 
Wartości dopuszczalne odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem (łatą i klinem) określa 
poniższa tabela: 

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości 
podłużnej warstwy podbudowy [mm] 

L, D, place, 
parkingi 

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów 

15  

6.3.5. RÓWNOŚĆ POPRZECZNA PODBUDOWY 
 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Rysunkową . 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów należy stosować 
metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w 
przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) 
pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość 
pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją +/–15%. Wartość 
odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m. 
W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy wykonać z 
użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar powinien być 
wykonywany nie rzadziej niż co 5 m. 
Wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy określa tabela: 

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości 
poprzecznej warstwy [mm] 

L, D, place, 
parkingi 

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone 
do ruchu i postoju pojazdów 15 

6.4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY 
6.4.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm., wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 
grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
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6.4.2. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt wykonawcy.  
6.4.3. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY. 
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest (m2) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy powinien być przeprowadzony 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zgodnie z Umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach bud. i budownictwie drogowym 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacja 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Bad. Geometr. właściwości kruszyw – Ozn. procentowej zawartości ziaren o pow. powstałych w wyniku przekruszenia … 
PN-EN 933-8 Bad. geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do bet. – Spec. pobierania próbek, bad. i ocena przydatności wody zarobowej do bet., w tym wody… 
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1 Bad. właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atm. - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmo. - Badanie w siarczanie magnezu 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej 
zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perf. i blacha cienka perforowana elektrochemicznie – Wym. nominalne oczek   
PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości … 
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hyd. Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody… 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika 
nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-S-022205 Roboty ziemne. Wymagania i badania - 1998. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 16.06.2014 r. 
- Wymagania techniczne „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne”. 
- Ogólne specyfikacje techniczne "Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie" GDDKiA 
Warszawa 2012. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. Poz. 124). 
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D-08 PODBUDOWA Z SORTOWANEGO KRUSZYWA Z GRUZU BETONOWEGO 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu: 
"Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie". 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy podbudowy (chodnika oraz opasek) z gruzu betonowego powstałego z przekruszenia 
istniejącej nawierzchni z trylinki - grubość projektowanej podbudowy 15 cm. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Gruz betonowy - odpadowy materiał budowlany w postaci przetłuczonych wyrobów, pochodzących z 
rozbiórki nawierzchni z elementów betonowych. 
1.4.2. Warstwa nawierzchni z tłucznia betonowego - część konstrukcji nawierzchni, składająca się z jednej 
lub większej liczby warstw nośnych z gruzu betonowego. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00 "Wymagania ogólne" [1] pkt. 1.4. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w ST D-00 "Wymagania 
ogólne" [1] pkt 2. 
2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1.  ZGODNOŚC MATERIAŁÓW 
Materiały powinny być zgodne z ustaleniami w SST. 
2.2.2.  GRUZ BETONOWY 
Gruz betonowy będzie pochodził z rozbiórki: 
 - istniejącej nawierzchni z trylinki 
Gruz na podbudowę drogową powinien się charakteryzować następującymi cechami: 
 - powinien być możliwie najtrwalszy, nie kruszący się, bez ziaren słabych o wytrzymałości znacznie 
różniącej się od kruszywa zasadniczego, 
-powinien mieć różne wymiary, np. tłuczeń z gruzu o wymiarach od 15 do 32 mm, kruszywo betonowe do 
klinowania od 4 do 15 mm 
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Rodzaj materiału określi Inżynier lub Zamawiający. 
Składowanie gruzu musi odbywać się warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i 
nawodnieniem. 
2.3. INNE MATERIAŁY 
Do materiałów innych stosowanych przy budowie podbudowy z gruzu mogą należeć: 
- woda stosowana przy wałowaniu podbudowy (każda czysta woda z rzek, jezior, stawów i innych 
zbiorników otwartych oraz woda studzienna i wodociągowa; nie należy stosować wody z widocznymi 
zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną i odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi, itp.). 
3.  SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 3. 
3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z gruzu betonowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  
- środków transportu gruzu, np. samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, ciągników z przyczepami 

skrzyniowymi,  
- walca lekkiego, np. o masie do 61,  
- płytowej zagęszczarki wibracyjnej o nacisku jednostkowym co najmniej 16kn/m2  
- równiarek ew. spycharek, 
 - przewoźnych zbiorników do wody, zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody,  
- szablonu ciągnionego do rozścielania gruzu.  
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Gruz można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 5. 
5.2. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją rysunkową . W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe 
czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie podbudowy z gruzu betonowego powstałego z przekruszenia istniejących płyt betonowych,  
3. roboty wykończeniowe. 
 
5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
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Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji rysunkowej, SST lub wskazań 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego:  
- ustalić lokalizację terenu robót,  
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 
ustalenia danych wysokościowych,  
- przedłożyć do akceptacji Inżynierowi i Zamawiającemu parametry gruzu powstałego z przekruszenia 
płyt i uzyskać ich zgodę na wbudowanie materiału. 
 
 
5.4 ZASADY WYKONANIA NAWIERZCHNI  
Zgodnie z dokumentacją rysunkową  zaprojektowano podbudowę z gruzu betonowego grubości 15. 
- sposób wykonania nawierzchni - według ustaleń punktów 5.5 - 5.6 niniejszej SST, pod warunkiem 
akceptacji Zamawiającego.  
 
5.5 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
 Sposób wykonania koryta, jego profilowania i zagęszczania podłoża powinien odpowiadać 
wymaganiom ST D-04.01.01.  
 
5.6 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z GRUZU  
 Przed wbudowaniem w warstwy nawierzchni, tłuczeń gruzowy należy posegregować na frakcje, 
zależnie od przeznaczenia. Największe ziarna nie mogą być większe od 2/3 grubości zagęszczonej 
warstwy. Na warstwę używa się kawałków gruzu o wymiarze od 15 do 32 mmm, układanych możliwie 
szczelnie. Warstwę profiluje się łatą profilową i zagęszcza walcem o masie 6 T. W czasie ubijania lub 
zagęszczania gruz polewa się wodą w ilości około 0,8 l/m2 na każdy centymetr grubości warstwy. W 
razie rozsypania gruzu o większej średnicy należy przed wałowaniem przetłuc taki gruz młotkami. 
Podczas wałowania mogą tworzyć się wgłębienia, które należy zasypać klincem gruzowym średnicy od 4 
do 15 mm i uwałować. Nie należy przewałowywać podbudowy gruzowej, gdyż może nastąpić 
rozproszkowanie gruzu, co zmniejsza wytrzymałość podbudowy. Należy zwrócić uwagę, aby nadmiar wody, 
użytej przy zagęszczaniu warstwy gruzu, nie spowodował rozmiękczenia podłoża. W celu przeciwdziałania 
siłom rozpychającym w czasie wałowania gruzu zaleca się na krawędziach podbudowy ułożyć oporniki z 
kamienia łamanego lub polnego. Spadki poprzeczne muszą być dostosowane do spadków przyszłej 
nawierzchni.  
 
5.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją rysunkową  i SST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak:  
- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, 
krawężników itp.,  
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,  
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 6.  
 
6.2 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi lub upoważnionemu 
przedstawicielowi Zamawiającego raport o właściwościach materiałów przeznaczonych do budowy z 
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ewentualnymi wynikami badań, jeśli Inżynier lub Zamawiający tego zażądają. Wykonawca musi uzyskać 
pisemną zgodę Zamawiającego na wbudowanie materiału o przedłożonych parametrach. 
 
 6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1  
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne 
1 Wytyczne robót 1 raz na danym odcinku Wg pktu 5 
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5 
3 Wykonanie nawierzchni z gruzu 

betonowego 
Ocena ciągła Wg pktu 5 

4 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5 
 
6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT  
 Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie i na podstawie pomiarów:  
- wygląd zewnętrzny wykonanej podbudowy z gruzu ,  
- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, z tolerancją ± 0,5%  
- szerokość podbudowy, z dokładnością -0 cm i +1 cm,  
- grubość warstwy lub warstw podbudowy, z dokładnością± 1 cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 7.  
 
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją rysunkową  SST i wymaganiami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- wykonanie koryta. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00 „Wymagania ogólne" [1] oraz 
odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z Umową 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
D-00  Wymagania ogólne 
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D-09 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu: 
"Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie". 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa 
stabilizowanego cementem o grubości 15 - C 1,5/2,0 oraz o grubości 15 cm - C3/4  zgodnie z dokumentacją 
rysunkową . 
1.4. Określenia podstawowe 
Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym, wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności między 
kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem NR oznaczają, że nie jest wymagane 
badanie danej cechy. 
Materiał hydrauliczny - materiał, który wiąże i twardnieje w obecności wody, tworząc stabilną i trwałą 
strukturę.  
Mieszanka związana cementem (CBGM) - mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o 
określonym uziarnieniu, wody i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej 
mieszanki. 
Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na 
skutek reakcji hydraulicznych. 
Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawa dzielona (np. ładunek wagonowy, ładunek 
samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałda, która została wyprodukowana w okresie występowania 
jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość 
wyprodukowaną w ustalonym czasie. 
Podłoże ulepszone - warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w 
wypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności lub 
mrozoodporności. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym może zawierać 
następujące warstwy: mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, a w wypadku podłoża ulepszonego 
jednowarstwowego, może spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. Grubość podłoża 
ulepszonego jest zależna od rodzaju i grubości konstrukcji nawierzchni, kategorii obciążenia ruchem (KR;) 
oraz grupy nośności (G;) podłoża gruntowego i głębokości przemarzania gruntu. 
Szczelność (ang. compacity) - stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne 
przestrzenie między nimi. Szczelność jest obliczana ze stosunku maksymalnej gęstości objętościowej 
szkieletu mieszanki pd, oznaczanej zmodyfikowaną metodą Proctora według PN-EN 13286-2, do gęstości 
objętościowej ziaren mieszanki pP oznaczanej według PN-EN 1097-6 załącznik A. 
Warstwa odcinająca - warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym stosowana w celu 
uniemożliwienia przedostania się cząstek gruntu podłoża do warstw wyżej położonych. 
Warstwa wzmacniająca - warstwa zapewniająca przeniesienie ruchu technologicznego w okresie budowy 
drogi, nazywana również warstwą technologiczną (ang. plate form). 
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Wskaźnik smukłości (ang. slenderness ratio) - stosunek wysokości do średnicy próbki. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST D-00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST D-00. "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Właściwości kruszyw 
Do stabilizacji cementem należy stosować mieszankę kruszyw o ciągłym uziarnieniu, spełniające wymagania 
podane w wytycznych „Mieszanki związane do dróg krajowych WT- 5  2010 Wymagania Techniczne”. 
Tabl.1. Wymagania dla kruszywa do podłoża ulepszonego z mieszanki kruszyw związanej cementem dla 
ruchu KR-2 
Punkt w normie 
PN-EN 13242 Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa dla dróg KR-2 (kategorie według PN-EN 
13242) 
Ulepszone podłoże Odniesienie do tablicy w 

PN-EN 13242 
4.1. Zestaw sit # 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63 i 90 Tabl. 1 
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 

kategoria nie niższa niż Gc80/20, GF80, GA75 Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
pośrednich wg PN-EN 933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 
Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1 

GTFNR 
GTANR Tabl. 4 

4.4. 

Kształt kruszywa grubego 
wg  
PN-EN 933-3a)  
kategoria nie wyższa niż 
maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

FIdeklarowana Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego 
wg  
PN-EN 933-4a)  
kategoria nie wyższa niż 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

SIdeklarowana Tabl. 6 

4.5. 

Kategorie procento-wych 
zawartości ziaren o 
powierzchni  przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg PN-
EN933-5 

C NR Tabl. 7 

4.6. 
Zawartość pyłówb) w 
kruszywie wg  
PN-EN 933-1 
- w kruszywie grubym 
- w kruszywie drobnym 

 
 
 
fDeklarowana 
fDeklarowana 

Tabl. 8 

4.7. Jakość pyłów Brak wymagań  
5.2. Odporność na rozdra-bnianie 

kruszywa gru-bego wg PN- LA60 Tabl. 9. 
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EN 1097-2, kategoria nie 
wyższa niż 

5.3 Odporność na ścieranie MDENR Tabl. 11 
5.4. Gęstość wg PN-EN1097-6, 

rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana  

5.5. 
Nasiąkliwośćd) wg  
PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 
albo 9 

WA242 Tabl. 16 

6.2. 
Siarczany rozpuszczal-ne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1, 
kategoria nie wyższa niż 

- Kruszywo naturalne:AS0,2 Tabl. 13. 

6.3. 
Całkowita zawartość siarki 
wg PN-EN 1744-1, kategoria 
nie wyższa niż 

- Kruszywo naturalne:SNR Tabl. 14. 

6.4.1. 
Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i 
twardnienia mieszanek 
związanych hydraulicznie 

Deklarowana  

6.4.3. 
Składniki rozpuszczal-ne w 
wodzie wg 
 PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych 
przepisów 

6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak: drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć 
wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu 
wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2 

SBLA  

7.3.2 

Nasiąkliwość wg PN-EN 
1097-6, rozdział 7 (jeśli 
kruszywo nie spełni 
warunku WA242, to należy 
zbadać jego mrozoodporność 
wg p. 7.3.3. tablicy 1) 

WA242 Tabl. 16 

7.3.3. 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 
1367-1 (Badanie wykonywane 
tylko w wypadku, gdy 
nasiąkliwość kruszywa 
przekracza WA242), 
kategoria nie wyższa niż 

- skały magmowe i przeobrażone: – F4 
- skały osadowe: – F10 
- kruszywa z recyklingu: – F10 

Wg WT-5 

Załącznik C, p. 
C.3.4. Skład mineralogiczny Deklarowany  
a) Podstawą oznaczania kształtu kruszywa jest badanie wskaźnika płaskości, natomiast  
    dodatkowo można badać wskaźnik kształtu 
b) Łączna zawartość pyłu w mieszance powinna się mieścić w krzywych granicznych wg p. 5.1.1. 
c) Pod warunkiem, że zawartość w mieszance nie przekracza 50% (m/m) 
d) Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku maksymalnej nasiąkliwości WA242,  należy wykonać 
     badanie mrozoodporności  
2.1.1. ŹRÓDŁA KRUSZYW 
Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kruszywa z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego, jeżeli wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność kruszywa z 
wymaganiami określonymi w p. 2.1.1. Zaakceptowanie źródła kruszywa nie oznacza, że wszystkie kruszywa 
pochodzące z tego źródła będą przez Zamawiającego zatwierdzone do użycia. Kruszywa, które nie spełnią 
wymagań określonych w p. 2.1.1. zostaną odrzucone. 
2.1.2. SKŁADOWANIE KRUSZYW 
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Kruszywo przechowywane na placu budowy powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 
rodzajów kruszyw. 
2.2. Cement 
Jako spoiwo należy stosować cement według PN-EN 197-1:2002. 
2.3. Woda 
Woda powinna spełniać wymagania podane w PN-EN 1008:2004. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek stacjonarnych, 
 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych. 
4. TRANSPORT 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Projektowanie składu mieszanki cementowo-kruszywowej 
Skład mieszanki należy projektować ze względu na wytrzymałość na ściskanie Rc (System I) próbek 
zagęszczanych metodą Proctora według PN-EN 13286-50, w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości 
należy przyjmować według tablicy 2. 
 
Wytrzymałość na ściskanie Rc mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna być nie mniejsza niż 
wymagana dla klasy wytrzymałości podanej w tablicy 2. Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc 
z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rcl14, Rc28. 
 
 
Tablica 2. Klasa wytrzymałości według normy PN-EN 14227-1 
Wytrzymałość na ściskanie Rc28 po 28 dniach, [MPa] Klasa 

wytrzymałości Próbki walcowe 
H/Da)= 2,0 

Próbki walcowe 
H/Da)= 1,0b) 

brak wymagań Co 
1,5 2 

C 1,5/2,0 

3 4 
5 6 
8 10 
12 15 
16 20 
20 25 
a) H/D - stosunek wysokości do średnicy próbki 
b) dla H/D od 0,8 do 1,21 
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5.1.1. UZIARNIENIE MIESZANKI KRUSZYW 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna się zawierać w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia 
przedstawionymi na rys. 5.1÷5.5, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. Badanie uziarnienia mieszanki 
mineralnej należy wykonać według PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się następujący zestaw sit o oczkach 
kwadratowych: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 
5.2.  Zawartość spoiwa 
Zawartość spoiwa w mieszance powinna być określona na podstawie badań laboratoryjnych. 
Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa w mieszance według PN-EN 14227-1 
Maksymalny wymiar kruszywa, [mm] Minimalna zawartość spoiwa, [%(m/m)] 
8,0 <D≤ 31,5 3 
2,0≤D≤8,0 4 
D<2,0 5 
 
Zawartość spoiwa powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
Zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3. jest dopuszczalne, jeżeli podczas procesu 
produkcyjnego stwierdzono, że są spełnione wymagania podane w tablicy 4 niniejszych Wymagań Technicznych. 
5.3. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie badania laboratoryjnego według metody 
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2. 
5.4. Wymagania dla mieszanki do podłoża ulepszonego 
Wymagania dla mieszanek związanych cementem do ulepszonego podłoża podano w tablicy 4. 

Właściwość Wymagania dla KR2 Uwagi 
Składniki 

Cement PN-EN 197-1  
Kruszywo wg tablicy 1  
Woda wg punktu 2.3  

Mieszanka 
Uziarnienie krzywe graniczne uziarnienia  
        Mieszanka CBGM 0/8 - 

 
        Mieszanka CBGM 0/11,2 rys. 5.4 
        Mieszanka CBGM 0/16 rys. 5.3 
        Mieszanka CBGM 0/22,4 rys. 5.2 
        Mieszanka CBGM 0/31,5 rys. 5.1 
Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3  
Zawartość wody wg projektu Ustalenie na podstawie  

PN-EN 13286-2 
Wytrzymałość na ściskanie (system I) 
– klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 2 klasa C1,5/2,0 Badanie wg PN-EN 13286-41 po 28 

dniach pielęgnacji 
5.5. Grubość warstwy i metody stabilizacji 
Grubość projektowanej warstwy wynosi 10 cm po zagęszczeniu. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego 
cementem powinno być wykonane z zastosowaniem metody mieszania w mieszarce stacjonarnej. 
5.6. Warunki atmosferyczne 
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Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem jeżeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. 
5.7. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. 
5.8. Ochrona podbudowy ze względu na ruch budowlany 
Za ochronę podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca. 
5.9. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego albo typu 
ciągłego. Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 
kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 
wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki: 
 kruszywo ±3%, 
 cement ±0,5%, 
 woda  ±2% w stosunku do wilgotności optymalnej. 
5.10. Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych. W miejscach trudnodostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie 
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną 
głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje 
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania 
wody do mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin licząc od momentu rozpoczęcia mieszania kruszywa z 
cementem. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
normą PN-B-04481.  
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas 
zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na 
koszt Wykonawcy. 
5.11. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy 
pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i 
zagęszczonej mieszance należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować 
kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od 
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obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa nie przekracza 60 minut. 
5.12. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona natychmiast po zgęszczeniu według jednego z podanych sposobów : 
 a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem 160/220 lub 250/330 w ilości 0.5-1.0 kg/m2, 
 b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, w ilości 0.5 kg/m2, 
 c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni 
w czasie suchej pogody, 
 d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folia plastykową ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i 
zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatry, 
 e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co 
najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 
5.13. Utrzymanie ulepszonego podłoża 
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę i podłoże do ruchu 
budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy i podłoża spowodowane przez ten ruch na 
własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy i podłoża 
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu, mróz i 
słońce. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy i podłoża. 
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być przykryta przed zimą. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
 W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji. 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w ST D-00 "Wymagania ogólne." 
6.2. WŁAŚCIWOŚCI kruszywa STABILIZOWANEGO CEMENTEM  
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość na ściskanie próbek 
kruszywa stabilizowanego cementem, badana według PN-S-96012, powinna mieścić się w przedziale 
określonym w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem: 

L.p Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej Wytrzymałość na ściskanie Rc próbek nasyconych wodą 
(MPa) po 28 dniach 

1. W-wa ulepszonego podłoża gruntowego grub. 15 C 1,5/2,0 

C 3/4 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania projektu składu 
mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w czasie określonym w p. 5.2. 
6.4. Badania w czasie robót 
Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy z kruszywa stabilizowanego 
cementem podano w tablicy 6. 
Tablica 6. Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy kruszywa 
stabilizowanego cementem: 
 

L.p. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna ilość badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na jedno 

badanie  
1. Uziarnienie kruszywa 

2 600 m2  2. Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem 
3. Zagęszczenie warstwy 
4. Grubość warstwy 3 400 m2 

5. Wytrzymałość 7-dniowa  6 próbek 400 m2 6. Wytrzymałość 28- dniowa 
7. Mrozoodporność kruszywa stabilizowanego 

cementem Przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 
8. Badania cementu Dla każdej dostawy 
9. Badania wody Dla każdego wątpliwego źródła 
10. Szczegółowe badania kruszywa: uziarnienie, 

zawartość części organicznych, zawartość 
zanieczyszczeń obcych, zawartość siarczanów. 

Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa 

6.4.1. BADANIA CEMENTU 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić czas wiązania, stałość objętości i wytrzymałość 
28-dniową cementu. Właściwości te powinny spełniać wymagania określone w tabl. 7. 
Tablica 7. Wymagania dla cementu do stabilizacji 

L.p. Właściwości Klasa cementu 32,5 
1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 
2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż 32,5 
3. Czas wiązania:  
 - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 75 
6.5. Badania i pomiary wykonanej warstwy kruszywa stabilizowanego cementem 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoża podano w tablicy 8. 
Tablica 8. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego cementem.  

L.p. Badania Częstotliwość badań 
1. Grubość podbudowy w trzech punktach na każdej działce, lecz nie rzadziej niż raz na 5 00 m2. 
2. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
3. Równość podłużna Łatą co 10 m 
4. Równość poprzeczna Łatą co 5 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż 20 
5. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
6. Rzędne wysokościowe co 50 m 
7. Ukształtowanie osi w planie*  

co 50 m 
* - dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na 
początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego. 
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6.5.1. GRUBOŚĆ WARSTWY 
Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w odległości co najmniej 0,5 
metra od krawędzi, natychmiast po zagęszczeniu warstwy, z częstotliwością podaną w tablicy 6, co najmniej w 
trzech losowo wybranych punktach. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości ulepszonego podłoża nie 
powinny przekraczać +10%, -15%. 
6.5.2. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH WARSTWY 
Do oceny równości podłużnej: 
1) warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D oraz placów i parkingów, 
2) warstw wiążącej i podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, 
umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy 
teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W 
miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy wykonać w 
sposób ciągły z użyciem łaty i klina. 
Wartości dopuszczalne odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem (łatą i klinem) 
określa tabela: 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości 
podłużnej warstwy [mm] 
Warstwa stabilizowana 

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone 
do ruchu i postoju pojazdów 18 

6.5.2.1 RÓWNOŚĆ POPRZECZNA WARSTWY 
 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Rysunkową . 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów należy 
stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie 
odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane 
jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym 
profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa 
ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją +/–15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy 
wyznaczać z krokiem co 1 m. 
W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. 
Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m. 
Wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy określa tabela: 
Klasa drogi Element nawierzchni 

Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości poprzecznej 
warstwy [mm] 
Warstwa stabilizowana 

L, D, place, 
parkingi 

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów 18 

 
6.5.3. RZĘDNE ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach z częstotliwością podaną w tablicy 6. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.5.4. UKSZTAŁTOWANIE OSI ULEPSZONEGO PODŁOŻA  
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Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych punktach z 
częstotliwością podaną w tablicy 6. Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ±3 cm. 
6.5.5. SZEROKOŚĆ ULEPSZONEGO PODŁOŻA 
Szerokość ulepszonego podłoża należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 6. Szerokość ulepszonego 
podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm, z tym, że na jezdniach bez 
krawężników szerokość warstwy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną w 
Dokumentacji Rysunkowej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar warstwy ulepszonego podłoża powinien być dokonany na budowie, w m2 (metrach kwadratowych), po ułożeniu 
i zagęszczeniu. Obmiar odbywa się w obecności Zamawiającego i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Rysunkowej, z wyjątkiem 
powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia 
ulepszonego podłoża w stosunku do Dokumentacji Rysunkowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego, 
nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania odbioru podano w ST D-00. 
Odbiór ulepszonego podłoża jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór 
ulepszonego podłoża powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanego ulepszonego podłoża bez hamowania postępu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie 
wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru ulepszonego podłoża dokonuje Inżynier na 
podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 
Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, 
gdy: 
a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne ze specyfikacjami, koszty tych badań pokrywa 

Wykonawca; 
b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty tych badań 

ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę 
na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszych specyfikacjach. Roboty poprawkowe 
lub zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inżynierem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 1:  Mieszanki  
                              związane cementem 
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia 
4. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
6. PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu 
10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
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11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania 
wskaźnika piaskowego 
12. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania błękitem 
metylenowym 
13. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i wymagania 
14. PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
15. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
16. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
17. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 
19. PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Badanie w 
siarczanie magnezu 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: 
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
21. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
22. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 
23. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie - 
Wymiary nominalne oczek 
24. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 
25. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania 
referencyjnej gęstości i wilgotności - Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek 
26. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 2: Metody określania gęstości i zawartości 
wody - Zagęszczanie metodą Proctora 
27. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na 
ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 
28. PN-EN 13286-44 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 44: Metoda oznaczania wskaźnika 
alfa granulowanego żużla wielkopiecowego 
29. PN-EN 13286-47Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metoda badania do określenia 
kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 
30. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych 
hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 
31. PN-EN 14227-11 Mieszanki związane hydraulicznie - Specyfikacje - Część 11: Grunty stabilizowane wapnem 
32. ENV 13282 Hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria 
10.2. Inne dokumenty 
33. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 16.06.2014. 
34. Wytyczne „Mieszanki związane do dróg krajowych WT- 5   2010 Wymagania Techniczne” 
35- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. Poz. 124). 
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D-10 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu: 
"Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie". 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w p. 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem: 
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 oraz 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 
cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nawierzchnię należy wykonać z kostki w kolorze zgodnym z 
dokumentacją rysunkową  (branża drogowa). 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 
m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nie przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D–00 "Wymagania ogólne". 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D–00 "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 
 Kostka brukowa w wymiarach 15x15 cm i 22,5x15 cm i grubości 6 cm na ciągach pieszych i 8 cm na 

przejeździe (tolerancja wymiarowa ± 0,5 cm). Krawędź nieregularna, powierzchnia górna o strukturze 
kostki granitowej płomieniowanej wg poniższego zdjęcia: 
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Kolor kostki wg projektu, jasnoszary i grafitowy. 
 

 Płyta chodnikowa okrągła w dwóch wymiarach ø45 x 5 cm i ø60 x 5 cm. Krawędź regularna, 
powierzchnia górna z delikatnym wzorem typu ”kornik” wg poniższego zdjęcia: 

 
 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM BRUKOWYM 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rysunkowej. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 
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 Kostki kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 
  
2.2.2. SKŁADOWANIE KOSTEK 
  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.2. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO WYPEŁNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W NAWIERZCHNI 
 Jeśli dokumentacja rysunkowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
- na podsypkę cementowo-piaskową: 
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartość pyłów 
f10, 
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20, zawartość pyłów 
deklarowana (max. do 10% pyłów), 
- do wypełniania spoin w nawierzchni wg PN-EN 13139:2005. Kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 
kategorii uziarnienia GF80, zawartość pyłów f3, 
- woda wodociągowa zgodna z PN-EN 1008, 
- inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych. 
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, 
szkło, plastik, grudki gliny. 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego 
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. 
palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. Do przycinania kostek można 
stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z 
kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki 
przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien 
odpowiadać wymaganiom właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, 
wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiającego. Do wytwarzania 
podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4. TRANSPORT 
Kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0.7 Rm. 
Kostkę w paletach należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła ona całą powierzchnię 
środka transportowego. Palety z kostką powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

Rozładunek palet dokonywać mechanicznie za pomocą urządzenia dźwigowego lub sztaplarki. 
Zasady transportu pozostałych materiałów podano w ST D–00 "Wymagania ogólne" w punkcie 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w p. 5. ST D-00 "Wymagania ogólne". 

5.1. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
Obramowanie nawierzchni kostkowej powinno być zgodne z dokumentacją rysunkową  oraz niniejszymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
5.2. PODSYPKA 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4. Wymagania 
dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z niniejszą ST. 
5.3. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
5.3.1. Układanie kostki  
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Wypełnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
piasek powinien spełniać wymagania niniejszej ST, 
 W czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu 
 Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.5 niniejszej ST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
dotyczących wyglądu zewnętrznego, kształtu, wymiaru i koloru kostki brukowej. Wyniki badań Wykonawca 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją rysunkową  oraz z 
wymaganiami określonymi w p. 5.2. niniejszej ST. 
6.3. BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI UKŁADANIA KOSTKI 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją rysunkową  
oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST: 
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- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI 
6.4.1 SPRAWDZENIE RÓWNOŚCI NAWIERZCHNI 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 ułożonej nawierzchni 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. 
6.4.2 SPRAWDZENIE PROFILU PODŁUŻNEGO 
 Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni 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 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3 %. 
6.4.4 BADANIA ODBIORCZE BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o 
normę PN-EN 1338 Załącznik B. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową nawierzchni z kostki betonowej jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór chodników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór nawierzchni powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zgodnie z Umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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D-11  KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych na zadaniu: "Przebudowa nawierzchni 
przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie". 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 ustawieniem krawężników betonowych 15x22 (najazdowych) na ławie z betonu C12/15 z oporem oraz 

krawężników zwykłych o wym. 15x30 również na ławie betonowej z oporem - zgodnie z dokumentacją 
rysunkową . 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi 
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na 
różnych poziomach stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej 
oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   
ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 
2.2.1. ZGODNOŚĆ MATERIAŁÓW Z DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ  
 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji rysunkowej lub SST. 
2.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 
 Przy ustawianiu krawężników i oporników  na ławach można stosować następujące materiały: 

– krawężniki betonowe, 
– piasek na podsypkę i do zapraw, 
– cement do podsypki i do zapraw, 
– wodę, 
– materiały do wykonania ławy. 
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2.2.3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
2.2.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC KRAWĘŻNIKÓW 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
- krawężnik może być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 
całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną 
grubość 4 mm), 

- skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

- krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz 
ze złączem wynosi 1000 mm, 

- powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
- płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 

układanie lub ryglowanie, 
- krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 
- rozróżnia się dwa typy krawężników: 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza). 
2.2.3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE WOBEC KRAWĘŻNIKÓW 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004/AC:2007 do stosowania 
w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych od-

chyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładnością 
do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

1.3 Grubość warstwy ścieralnej 
(dotyczy krawężników 
dwuwarstwowych) 

C 10 mm mierzona w górnej części 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 
- badanie warstwy ścieralnej 
-badanie warstwy 
konstrukcyjnej (dotyczy 
krawężników 
dwuwarstwowych) 

D Ubytek masy po badaniu w kg/m2 

Średni Maksymalny 
 
 
≤0,5 kg/m2 

 
 
≤1,0 kg/m2 

 
 
≤1,0 kg/m2 

 
 
≤1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na zginanie *) F Każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 5,0 MPa 
2.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 
F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 

spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
 (wg klasy 4 oznaczenia I 

normy) 
 Klasa 

odpor- 
szerokiej 

ściernej, wg zał. 
Böhmego, 

wg zał. H normy – badanie 
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ności G normy – 
badanie 

podstawowe 
alternatywne 

   4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I Wartość średnia ≥ 55 

2.6 Nasiąkliwość E Wartość średnia dla każdego krawężnika nie większa niż 5,0 
% 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J Wymagania dotyczące warstwy wierzchniej 

Rysy (poza drobnymi 
przetarciami 
transportowymi) 
widoczne gołym okiem 

Niedopuszczalne 

Rozwarstwienia w 
krawężnikach 
dwuwarstwowych 

Niedopuszczalne 

Uszkodzenia marglowe 
lub podobnie wyglądające 
pochodzące z 
zanieczyszczeń 

Niedopuszczalne 

Naloty wapienne zwane 
potocznie wykwitami 

Niedopuszczalne 
3.2 Tekstura i zabarwienie J Wymagania dotyczące warstwy wierzchniej 

Krawężniki o specjalnej 
strukturze 

Zgodnie z zatwierdzonym wzorem 
producenta i jednorodne w partii 

Zabarwienie Zgodnie z zatwierdzonym wzorem 
producenta i jednorodne w partii 

Tekstura Zgodnie z zatwierdzonym wzorem 
producenta i jednorodne w partii 

Ewentualne różnice w 
jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i 

zmianach warunków 
twardnienia 

Dopuszczalne 

 
 *) W przypadku kontroli zgodności przeprowadzonej przez stronę trzecia (Przypadek II) 
dopuszczone są wymagania jak dla kontroli produkcji. 
 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w 
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 
wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340:2004/AC:2007. 
2.2.3.3. SKŁADOWANIE KRAWĘŻNIKÓW 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 
2.2.4. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ CEMENTOWO-PIASKOWĄ 
Należy stosować następujące materiały: 

– Cement powszechnego użytku wg PN-EN 197-1, 
– kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartość 

pyłów f10, 
– kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20, zawartość pyłów 

fdeklarowana (max. do 10% pyłów), 
– woda zgodna z normą PN-EN 1008, 

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). 
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Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, 
szkło, plastik, grudki gliny. 
2.2.5.MATERIAŁY NA ŁAWY 

Do wykonania ławy betonowej pod krawężnik oraz na poszerzenia należy stosować, beton 
klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. Cement powszechnego użytku wg PN-EN 197-1. 
Kruszywo grube zgodne z normą PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm GC90/15 lub GC85/20 i 
zawartości pyłów f1,5.  
Kruszywo drobne zgodne z normą PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartości pyłów f3. 
Woda zgodna z normą PN-EN 1008. Domieszki zgodne z normą PN-EN 934. 
2.2.6. MASA ZALEWOWA NAD SZCZELINAMI ŁAWY BETONOWEJ 
 Masa zalewowa do wypełnienia spoin nad dylatacjami ław betonowych powinna być stosowana na 
gorąco i odpowiadać wymaganiom PN-EN 14188-1:2010. 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 
4.2. TRANSPORT KRAWĘŻNIKÓW I OPORNIKÓW 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawężniki i oporniki 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. 
 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. 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 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
   Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją rysunkową  i SST. W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie ławy, 
3.  ustawienie krawężników, 
4.  wypełnienie spoin, 
5.  roboty wykończeniowe. 
5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji rysunkowej,  SST: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
5.4. WYKONANIE ŁAWY 
5.4.1. KORYTO POD ŁAWĘ 
 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, 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. 
5.4.4. ŁAWA BETONOWA 
 Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosić S1 lub S2 według metody opadu stożka. 
 Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 
 Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu, przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.5. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 
5.5.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWĘŻNIKÓW 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji rysunkowej. 
5.5.2. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NA ŁAWIE BETONOWEJ 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
5.5.3. WYPEŁNIANIE SPOIN 

Szerokość spoin pionowych między elementami powinna wynosić 5-10 mm. Spoiny nie 
wymagają wypełnienia. W przypadku konieczności uszczelnienia połączeń między 
krawężnikami spoina powinna być wypełniona masami elastycznymi przeznaczonymi do 
nawierzchni brukowych. Nie należy wypełniać spoin materiałami sztywnymi. 

Spoinowanie krawężników masami elastycznymi co najmniej na łukach lub po ocenie 
indywidualnej projektu jeszcze w innych wymagających tego miejscach 



D-11  KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

 
Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowa 2 w Szczecinie 

75 

Wykonania spoinowania przed ułożeniem warstw bitumicznych, tak aby zachować szczelność 
połączenia w miejscu spływu wód opadowych. 
5.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją rysunkową  i SST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 
* odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
* roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 

punkcie 2 (tablicy 1), 
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340:2004/AC:2007. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 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 
5.4.1. 
6.3.2. SPRAWDZENIE ŁAW 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)  zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją rysunkową . 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 
b) 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, 
c) 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, 
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d) zagęszczenie ław z kruszyw. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy, 
e) 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: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) 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, 

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

6.3.4. BADANIA ODBIORCZE KRAWĘŻNIKÓW 
 

Badania odbiorcze krawężników oparto o normę PN-EN 1340 Załącznik B 
Rozróżnia się dwa przypadki: 

Przypadek I: Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią 
Przypadek II: Wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią W przypadku 

wątpliwości badać tylko sporne właściwości 
Krawężniki do badań powinny być reprezentatywne dla dostawy i powinny być pobrane 

równomiernie z całej dostawy 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika wraz z uzupełnieniem szczelin 
pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią za pomocą bitumicznej masy zalewowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją rysunkową , SST, 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: 
i      wykonanie koryta pod ławę, 
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i      wykonanie ławy, 
i      wykonanie podsypki. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-00 „Wymagania ogólne” 
oraz niniejszej ST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu 

 
6. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
7. PN-EN12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

8. PN-EN 934-2+Al:2014 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: 

Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie 

9. PN-EN 1008;2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikcja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
11. PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw 
12 PN-EN14188-1:2010 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec 

zalew drogowych na gorąco. 
10.2. INNE DOKUMENTY 

13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 
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D-12 OBRZEŻA BETONOWE 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obrzeży 
betonowych na zadaniu: "Przebudowa nawierzchni przy budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w 
Szczecinie". 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem chodnikowych obrzeży 
betonowych o przekroju 30 x 8 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 zgodnie  
z dokumentacją rysunkową . 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-00 "Wymagania ogólne". 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00 "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1 OBRZEŻA BETONOWE 
2.1.1 APROBATA TECHNICZNA 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
2.1.2 WYMAGANIA TECHNICZNE 
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeży betonowych, ustalone w PN-EN 1340:2004/AC:2007 

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 
PN-EN 
1340 

Wymaganie 

1. Kształt i wymiary 
1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 
 

Dopuszczalna 
tolerancja 

w % 

Maksymalna odchyłka w 
mm 

 krawężnika (różnica pomiędzy wynikami 
pomiarów tego samego krawężnika nie 

powinna przekraczać 5 mm) C 
Dodatnia Ujemna 

 Długość  ± 1 + 10 -4 
 Powierzchnia  ± 3 +5 -3 
 Pozostałe części  ± 5 + 10 -3 
1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania przy 

długości pomiarowej *} 
 Maksymalna odchyłka w mm 

 300 mm C ± 1,5 
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 400 mm ± 2,0 
 500 mm  ± 2,5 
 800 mm  ± 4,0 
1.3 Minimalna grubość warstwy ścieralnej (dotyczy obrzeży dwuwarstwowych) C 5 mm 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1  Wytrzymałość na zginanie*)  F Każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 

5,0 MPa 
2.2 Odporność na ścieranie n(wg G i H Pomiar wykonany na tarczy 
 klasy 4 oznaczenia I normy)  Szerokiej 

ściernej, wg zał. 
G normy-badanie 

podstawowe 

Bohmego, wg zał. H 
normy, badanie 
alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm3 /5000 mm2 
3.1 Odporność na  Ubytek masy po badaniu w kg/m2 
 zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej   D 

Wartość średnia < 1,0 kg/m2 Przy czym pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
  3.2 

  Nasiąkliwość 
   E 

Wartość średnia dla każdego obrzeża nie 
większa niż 5,0 % 

Aspekty wizualne  4.1  Wygląd  Wymaganie dotyczące 
warstwy wierzchniej 

  

 J 

Rysy (poza drobnymi przetarciami transportowymi) widoczne „gołym okiem" 

   Niedopuszczalne 

   Rozwarstwienia w 
obrzeżach 

dwuwarstwowych 
Niedopuszczalne 

   Uszkodzenia marglowe lub 
podobnie wyglądające 

pochodzące z zanieczyszczeń 
  Niedopuszczalne 

Naloty wapienne  zwane 
potocznie wykwitami 

 Niedopuszczalne 
   4.2   

   Tekstura i zabarwienie 

 J Wymagania dotyczące warstwy wierzchniej 
Obrzeża o specjalnej 

strukturze 
Zgodne z zatwierdzonym 
wzorem producenta i 
jednorodne w partii 

Zabarwienie 
Zgodne z zatwierdzonym 
wzorem producenta i 
jednorodne w partii 

Tekstura 
Zgodne z zatwierdzonym 
wzorem producenta i 
jednorodne w partii 

 4.2   

 Tekstura i zabarwienie  J Ewentualne różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia 
Dopuszczalne 

*) W przypadku kontroli zgodności przeprowadzonej przez stronę trzecią (przypadek II) dopuszcza się wymagania jak dla 
kontroli produkcji. 
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2.2. CEMENT 
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo–piaskowej do wypełnienia spoin obrzeży powinien 

odpowiadać PN-EN 197-1. 
2.3. WODA 

Woda stosowana do zaprawy cementowo–piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1008. 
2.4. PIASEK 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien spełniać następujące wymagania: 
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartość 

pyłów f10, 
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20, zawartość 

pyłów fdeklarowana (max. do 10% pyłów). 
2.5.MATERIAŁY NA ŁAWY 

Do wykonania ławy betonowej pod obrzeże należy stosować, beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 
Cement powszechnego użytku wg PN-EN 197-1. 
Kruszywo grube zgodne z normą PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm GC90/15 lub GC85/20 i 
zawartości pyłów f1,5.  
Kruszywo drobne zgodne z normą PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartości pyłów f3. 
Woda zgodna z normą PN-EN 1008. Domieszki zgodne z normą PN-EN 934. 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYKONANIE KORYTA 

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN–B–06050. 
5.2. USTAWIENIE OBRZEŻY 

Obrzeża ustawiać należy na ławie betonowej z oporem. Wysokość obrzeża nad nawierzchnią od 
strony ciągu komunikacyjnego powinna być zgodna z dokumentacją rysunkową . Niweleta obrzeża powinna 
być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po 
ustawieniu obsypana piaskiem. żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie 
obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Obrzeża należy ustawiać "na styk". Dopuszczalna spoina 
pomiędzy elementami wynosi 5 mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 
prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić także czy producent obrzeży 
betonowych posiada aprobatę techniczną. 
6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych robót z Dokumentacją Rysunkową , ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST – 
"Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót. 
6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA 

Dopuszczalne odchylenia niwelety górnej płaszczyzny obrzeża nie mogą przekraczać ± 1 cm na 
każde 100 m długości obrzeża. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeża w planie nie może wynosić więcej niż 
± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 
6.4. BADANIA ODBIORCZE OBRZEŻY 
 Badania odbiorcze obrzeży oparto o normę PN-EN 1340  
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m (metr). 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór obrzeży dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór obrzeży powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zgodnie z Umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podano w ST. 


