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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych specyf ikacjami technicznymi, dla 

poszczególnych asortymentów robót drogowych.  

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 całoś ć techniczno -użytkową albo jego 

część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny .  

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

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub post oju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wsze l-

kimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej po między Inspektorem nadzoru , Wy-

konawcą i projektantem. 

1.4.5. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiając ego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrow anie kon-

traktem. 

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

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występ o-

wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.  

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

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

1.4.1. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

1.4.12. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi st ronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru . 

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratori um badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i spe cyfika-

cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na po d-

łoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

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

łożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na pod budowę. 

c. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni.  

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

może składać się z podbudowy zasadnic zej i podbudowy pomocniczej.  

e. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, f unkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mroz o-

ochronną, odsączającą lub odcinającą.  
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g. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami  

działania mrozu.  

h. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego.  

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli prz e-

dział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego r o-

dzaju robót budowlanych. 

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwi ą-

zanych z nią urządzeń oraz drzew i  krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 

przez ruch na dr odze. 

1.4.19. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący po d nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.20. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

1.4.21. Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru , w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prow adzeniem budowy.  

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

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita moderniz a-

cja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego poł ą-

czenia. 

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakt e-

rystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.25. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robó t oraz inne miejsca w y-

mienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub techn o-

logiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno -użytkowych. Zadanie może polegać na wyk o-

nywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 

lub jej eleme ntu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru . 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktow ych 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 projektowej 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  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg ó-

łowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz p rojektową doku-

mentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  

stanowią część umowy, a wymagania określone 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 wymieni ona 

w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryci u winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i popr a-

wek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu 

ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopus zczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cec hy materiałów i elementów budowli muszą w ykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolera n-

cji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lu b ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

a. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remonto we („pod   ruchem”)  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ście ż-

ki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia, uzgo dniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organ izacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wy maga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten spo sób bezpieczeństwo pojaz-

dów i pieszych. 

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

ze względów bezpieczeństwa.  

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

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspekto-

rem nadzoru  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru , tablic informa-

cyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru . Tablice informacyjne będą utrz ymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jes t włączony w cenę kontrakt o-

wą. 

b. Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończ e-

nia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie ut rzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruch u, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru . 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykona w-

ca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru . 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspekto-

rem nadzoru  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru , tablic informa-

cyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora  nadzoru. Tablice informacyjne będą utrz ymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wł ączony w cenę kontrakt o-

wą. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środow i-

ska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykon awca 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 l ub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn p owstałych 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 przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeci wpożarowy, 

na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i poja z-

dach. 

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

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie st raty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat real izacji 

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 dopuszczaln e-

go, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określaj ącą 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 te chnologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfika cjami, a ich użycie sp owodowało 

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 j ak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dosta r-

czonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabe z-

pieczenie przed uszko dzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspek-

tora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji W y-

konawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiająceg o. 

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, spo wodowane jego działalnością.  

Inspektor nadzoru projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor na d-

zoru projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowi e-

niami zawartymi w warunkach umowy.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi n a 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 prz ewozie 

będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające  tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopus zczone 

na świeżo ukończony fragment budo wy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wsze l-

kich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru . 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiec z-

nych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odp owiednią 

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 zapł a-

cie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozp o-

częcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie prz ez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozp ocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne prz e-

pisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni o d-

powiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wym a-

gań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w  odniesieniu do sprzętu, mat eriałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postęp owania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wyk onawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inspektora  nadzoru.  

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 prz y-

padku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być ró w-

nież stosowane inne odp owiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora  nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być  dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedł o-

żone Inspe ktorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia.  

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geol ogicznym 

lub archeologicznym odkryte n a terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wyk o-

nawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwię k-

szyć cenę kontrakt ową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie prze d zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznacz onych do 

robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiał ów jak również odpowiednie świade c-

twa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źr ódła 

w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych wład z na pozyskanie materiałów ze źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadz o-

ru projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nad zoru projektu 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 poch odzących ze 

źródeł miejscowych.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się p otrzebne w 

związku  z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą fo r-

mowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały  pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dok u-

mentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora  nadzoru.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obr ębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczegó l-

nione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora  nadzoru.  

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

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w mie j-

scu wskazanym przez Inspektora  nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych mat eriałów do 
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innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościow any 

(skorygowany) przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wyko nuje na wła-

sne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i  niezapłaceniem  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wyk o-

nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uż y-

ciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 

przez Inspektora  nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia łu nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora  nadzoru.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpi e-

czone przed zanieczyszczeniami, zachowa ły swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora  

nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorg anizowanych przez Wykonawcę i zaa kceptowanych 

przez Inspektora  nadzoru.  

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcji z wymaganiami.  Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właśc i-

wości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod wzgl ędem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru projektu będzie przeprowadzał inspekcj ę wytwórni, muszą być spełnione następ u-

jące warunki:  

a. Inspektor nadzoru projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materi a-

łów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b. Inspektor nadzoru projektu będzie miał wolny dostęp, w dowoln ym czasie, do tych części wytwórni, gdzie o d-

bywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

c. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym  do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nad-

zoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  

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 odpowi a-

dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora  nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor a  nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dok u-

mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru . 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrz ymywany w dobrym stanie i g o-

towości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uży tkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszcz enie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych  robo-

tach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego a kceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzen ia i narzędzia niegwarantujące  zachowania warunków umowy, zost aną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dok umentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umową . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odni e-

sieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 

warunków mogą być dopuszczone pr zez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytk o-

wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowod owane jego 

pojazdami na drogach publicznyc h oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastos owanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ,  projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystk ich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru.  

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 p i-

śmie przez Inspektora nadzoru . 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od o d-

powiedzialno ści za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wym a-

ganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i w ytycznych. Przy 

podejmowani u decyzji Inspektor nadzoru projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań n aukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwesti ę. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez I nspektora  

nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wyk onawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości. 

W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykon ywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan orga nizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokument acją projektową, ST 

oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a. część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 sposób zapewnienia 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 w yników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, prop o-

nowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru projektu;  

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,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, l e-

piszczy, 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 p o-

szczególnych 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 j akość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni sy s-

tem kontroli, włączając personel, labora torium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że p oziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdz e-

nie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST  
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypa d-

ku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru / Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt bada w-

czy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inspektor na dzoru projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci ągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzęt u, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod b adawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru projektu 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uży cia dopiero wtedy, gdy nied ociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mat eriałów. 

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.  

Inspektor nadzoru projektu bę dzie mieć zapewnioną możliwość udziału w  pobieraniu próbek.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadz oru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i ozn a-

kowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mat eriałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostan ą przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z wł a-

snej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeci w-

nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą p rzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obe j-

mują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept o-

wane przez Inspektora nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i term i-

nie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akcept a-

cji Inspektora nadzoru . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspek torowi nadzoru projektu kopie raportów z wynikami badań jak na jszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru projektu na formularzach według dostarcz onego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w mie j-

scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a  Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

Inspektor nadzoru projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  z wymaganiami ST na podstawie wyn ików 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyk onawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki t ych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadz oru projektu 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z d okumentacją projektową i ST. 

Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przepr owadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależn e-

mu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poni e-

sione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określon ymi 

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

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są o b-

jęte certyfikacją określoną w pkt 1  

i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót b ę-

dzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potr zeby poparte wynika-

mi badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspekt orowi 

nadzoru projektu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dzienn ika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [ 2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpiecze ństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dok onania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w p o-

rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budow y protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrz o-

ne datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru . 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawi ającego dokumentacji projektowej,  

 datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okre sy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów r o-

bót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymag a-

niom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentac ji projektowej, 

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

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspe ktorowi nadzoru 

projektu do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prz yjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych ro bót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 

książki obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zape w-

nienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspe k-

tora  nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty bu dowy 

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

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b. protokoły przekazania terenu budowy,  

c. 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.  
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy s powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzi a-

nej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w je d-

nostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  o zakresie obmi erzanych robót 

i terminie obmi aru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wsz ystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji In-

spektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wyk o-

nawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwa nym przez Wykonawcę i Inspektora  nadz oru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osi o-

wej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają te go inaczej, objętości będą wyliczone w m

3

 jako długość pomnoż o-

na przez średni przekrój.  

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

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzę t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez I nspektora  

nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają b adań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne św iadectwa 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 ST Będzie  utrzymy-

wać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora  

nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

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

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszcz onymi na 

karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do książ-

ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakr yciu, 

b. odbiorowi częściowemu,  

c. odbiorowi ostatecznemu,  

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru proj ektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiad o-

mieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dzienni ka budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru projektu na podstawie dokumentów zawi erających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfr ontacji z dokumentacją pr o-

jektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wa r-

tości. 

Całkowite zakończenie robót o raz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wy-

konawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyn i-

ków badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń p rzyjętych w trakcie odbiorów robót zan i-

kających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawk owych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostateczn ego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznac z-

nie odbiega od wymaganej dokumentacją projek tową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość w y-

konywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporz ą-

dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować na stępujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do d o-

kumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energe-

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

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej. 

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 ustal onego 

przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwią zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbi orze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad op isanych w 

punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

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

pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kw ota) podana przez Wyk o-

nawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, w ymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  D - 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D  - 00.00.00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu o rganizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru  projektu i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

c. opłaty/dzierżawy terenu,  

d. przygotowanie terenu,  

e. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

f. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

2. utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o  drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z  późniejszymi zmianami).  
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D - 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 

D – 01.02.02. ZDJĘCIE HUMUSU  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotycząc e wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz acji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy darni  

wykonywanych w ramach robót przygotowawczych  z powierzchni:  

 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o g rubości 15 cm za pomocą spycharek m

2

 2850,00  

Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0. 25 m

3

 w ziemi kateg orii I ÷ III uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl e-

głość 5 km, odwóz nadmiaru ziemi ur odzajnej na składowisko Inwestora.  

m

3

 318,00  

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z def inicjami 

podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nienadającej się do powtórnego użycia należy stosować:  

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłow e wy-

konanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport humusu  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samoch odowym. 

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej d o powtórnego zastoso-

wania, powinna ona być transportowana w sposób niepowodujący uszkodzeń.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

Teren pod budowę drogi w pasi e robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych  

w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.  
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp , zakładaniu 

trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospod a-

rowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskaz aniami Inspektora nadzoru . 

Humus należy zdejmować przy  ręcznym wykonanie robót z uwagi na znaczne spadki i ochronę roślinn ości drzewiastej.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w d o-

kumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzor u. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wyk o-

rzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspek-

tora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czy n-

ności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykona w-

cę tak dobrane, aby hum us był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie nal e-

ży 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 - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia hu musu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m

2

 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m

2

 wykonania robót obejmuje:  

- zdjęcie humusu  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dot yczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz acji robót na drogach  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

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

 

krawężników betonowych  m 15,00 

ław pod krawężniki  m

3

 1,10 

nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o pow ierzchni 3,00 m

2

 m

2

 198,00 

obrzeży betonowych 8 × 30 cm m 32,00 

chodników z płyt betonowych 35 × 35 × 5 cm  m

2

 6,00 

wywóz gruzu z rozbiórek na odległość  5 km  m

3 

59,30 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązując ymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

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

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

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

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:  

– spycharki, 

– ładowarki, 

– samochody ciężarowe, 

– zrywarki, 

– młoty pneumatyczne,  

– piły mechaniczne,  

– frezarki nawierzchni,  

– koparki. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
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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 - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich eleme n-

tów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor nadzoru  

może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materi a-

łów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora na d-

zoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszk o-

dzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejs ce określone w 

ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.  

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu b udowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się  w miejscach, gdzie zgo d-

nie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szcz e-

gólności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów dro gowych należy wypełnić, warstwami, odpowie d-

nim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D - 02.00.00 „Ro-

boty ziemne”.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontr oli jakości robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz spra wdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów pr zewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przep ustów 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:  

dla nawierzchni i chodnika - m

2

 (metr kwadratowy),  

dla krawężnika, obrzeża - m (metr),  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania robót obejmuje:  

a. dla rozbiórki warstw nawierzchni:  

– wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  

– rozkucie i zerwanie nawierzchni,  

– ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na pob oczu, 

– załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

– wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

b. dla rozbiórki krawężników, obrzeży:  

– odkopanie krawę żników, obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,  

– zerwanie podsypki cementowo -piaskowej i ew. ław, 

– załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  

– wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

c. dla rozbiórki chodników:  

– ręczne wyjęcie płyt chodnikowych , lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,  

– ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na pob oczu, 

– zerwanie podsypki cementowo -piaskowej, 

– załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

– wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogó lnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznacz enia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne  stalowe walcowane na gorąco  

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadr atowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45100000-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot T 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub mod erni-

zacji dróg i obejmują:  

a. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,  

b. budowę nasypów drogowych, 

1.4. Określenia podstawowe 

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

nasypu. 

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

1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d

s

I





  

gdzie:  



d

 - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgod nie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m

3

), 



ds

 - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN -B-

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m

3

). 

1.4.4. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: 

10

60

d

d

U   

gdzie:  

d

60

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

d

10

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

1.4.5. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2

0

E

E

I   

gdzie:  

E

1

 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN -S-02205:1998 

[4], 

E

2

 - moduł odkształ cenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN -S-

02205:1998 [4]. 

 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicj ami 

podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i skł adowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następuj ą-

cego sprzętu do: 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu p odano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Dokładność wykonania nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wy kopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowa nej o więcej niż  10 cm, a krawę-

dzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej ta ngensem kąta. 

Maksymalne nierówności na powierzchni skarp n ie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3 -metrową, albo 

powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni ska r-

py. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu or az pochylenia i równości skarp, 

powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót  

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST D - 02.01.01, D - 

02.02.01 oraz D - 02.03.01. 

6.2.2. Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN -77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla odp o-

wiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy okr eślić 

wskaźnik odkształcenia I

0

, zgodnie z no rmą PN-S-02205:1998 [4]. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną o drzucone. 

Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub za stosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru  Wy-

konawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji p owinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego kos zt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru  może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 

cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m

3

 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru , 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące pod stawy płatności podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D - 02.01.01,  D - 02.02.01 oraz D - 02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia . Symbole. Podział i opis gru ntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia n awierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą  

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.  

11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.  

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1 997. 

13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  
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 D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i o dbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz acji robót na drogach  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modern i-

zacji dróg i obejmują wykonanie nasypów  w ilościach: 

 

Formowanie i zagęszczenie gruntu w nasypie pod zieleńce  m

3

 328,50 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN -S-02205 :1998 [4]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D - 02.00.01 pkt 5. 

5.2. Wykonanie nasypów 

5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu  

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określo-

ne w ST D - 02.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.2.1.1. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu  

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nas y-

pu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika z agęszczenia jest mniejsza niż określona w 

tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte p rzez bezpośrednie zagęszczanie 

podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymag anych wartości 

wskaźnika zagęszczenia.  

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

nu 

Nasypy o wysokości, 

Minimalna wartość I

s

 dla: 
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dróg 

m kategoria ruchu KR3-KR6 

do 2  0,97 

  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu o d-

kształcenia E

2

 zgodnie z PN -02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów  

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad pod anych w 

pkcie 2. 

5.2.3. Zasady wykonania nasypów 

5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 

dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadz o-

ru. 

W celu zapewnienia statecznoś ci nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać n astępujących zasad: 

a. Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nas ypów. Nasypy powinny 

być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

b. Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od r odzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

c. Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 

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

sypu. 

5.2.3. Zagęszczenie gruntu  

5.2.3.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowie d-

niego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawę dzi nasypu w kierunku jego osi.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów  

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 

2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a. badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

b. badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

c. badania zagęszczenia nasypu,  

6.2.2. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu  

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika z a-

gęszczenia I

s

 lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej 

kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia I

s

 powinno być przeprowadzone według normy BN -77/8931-12 [9], oznaczenie 

modułów odkształcenia według normy PN -S-02205:1998 [4]. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m

2

 warstwy, w przypadku określenia wartości I

s

, 

 jeden raz w trzech punktach na 200 0 m

2

 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu o d-

kształcenia.  

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Praw idłowość 

zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powin na być potwierdzona przez Inspektora nadz o-

ru wpisem w dzienniku budowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m

3

 (metr sześcienny).  

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w opa r-

ciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gru ntów nieprzydatnych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m

3

 nasypów obejmuje:  

 prace pomiarowe,  

 oznakowanie robót, 

 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,  

 zagęszczenie gruntu,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST D - 02.00.01 pkt 10. 
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D – 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  

D - 03.03.01 SĄCZKI  DRENARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdow ej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  

sączków drenarskich podłużnych w ilości:  

 

Sączka z pospółki o głę bokości ułożenia 40 cm  m 159,00 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyk onywaniem sączków 

podłużnych, które w drogownictwie stosuje się do: przejęcia wód z przepus zczalnej warstwy odsączającej nawierzchni, 

obniżenia poziomu wód gruntowych, niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi, osuszenia powierzchni pośl izgu 

osuwisk, drenażu skarpowego itp. Zależnie od przeznaczenia sączków podłużnych wykonuje się je w korpusie drog o-

wym. 

Sączek wykonuje się w postaci rowka wypełnionego samym kruszywem. W niniejszej ST szczegółowo omówiono 

najczęściej stosowane sączki podłużne zasypane kruszywem.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z p odłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do o d-

wodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defin icjami 

podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:  

 materiał filtr acyjny (żwir, piasek),  

2.3. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku  

Jako materiały filtracyjne należy stosować:  

 żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby 

się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między ru rkami oraz dziurki i szparki podłużne w 

rurkach dziurkowanych,  

 piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi 

więcej niż 50 %, wg PN -86/B-02480 [20], 

 piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartoś ć ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi 

nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN -

86/B-02480 [20]. 

Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę,  przy oz naczaniu wg PN-55/B-

04492 [15]. 

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO

3

 większej niż  0,2 % masy, przy 

oznaczaniu ich wg PN -EN 1744-1 [7]. 

Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaga niom PN-EN 13043 [12]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, ch ociaż zwykle, ze względu na niewielki zakres 

robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie.  

W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłużnych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzyst a-

nia z następującego sprzętu:  

a. koparek do kopania rowków drenarskich,  

b. innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie wykopu pod sączek  

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do głębokośc i wykopu, 

danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokument acją 

projektową lub wskazaniami Inspektora nadzor u. 

Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić ku gór ze, w celu zapewnienia 

wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej 

średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokume ntacją projektową, a 

jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gru n-

tach osuwających się należy skarpie zapewnić st ateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z PN -B-10736 [22]. 

Wydobyty grunt powinien być składowany  z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości 

co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobyt ego gruntu nie 

powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.  

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprof i-

lować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren prz ylegający do wykopu. 

5.3. Ułożenie podsypki 

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, zwłaszcza ceramicznych, dno rowków należy oczyścić (np. ły ż-

kami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczys z-

czonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm, jeżeli dokumentacja p rojektowa, ST lub ustalenia 

Inspektora nadzoru nie przewidują inaczej.  

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 

Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tol erancje: 

 odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie  większe od   10 cm, 

 pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %,  

 pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %,  

      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku,  

      przy zwiększeniu spadku  +10 %  projektowanego spadku,  

 odchylenia  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocześnie 25 % zaprojektowanej grubości 

warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego 

6.2.1. Materiał filtracyjny  

Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i złoża, o wie l-

kości do 1500 t: 

 składu ziarnowego, wg PN -EN 933-1 [4], 

 zawartości związków siarki, wg PN -EN 1744-1 [7], 

 wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN -55/B-04492 [15]. 
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego 

W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zb adać: 

a. zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, w ymiary), 

b. zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymi enionych  w p. 5.8,  

c. prawidłowość wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,  

d. prawidłowość wykonania zasypki fi ltracyjnej, zgodnie z p. 5.6,  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową sączka podłużnego jest - m (metr).  

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, podstawowego i odgał ęzień .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  ST i wymaganiami Inspekt ora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozyty wne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegają cych zakryciu dla sączka podłu żnego podlega:  

 rów pod sączek, 

 zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego,  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje:  

 wyznaczenie robót w terenie,  

 dostarczenie materiałów,  

 wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna,  

 rozłożenie podsypki z zagęsz czeniem,  

 zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem  i zagęszczenie zgodnie z d o-

kumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technic znej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów p o-

wszechnego użytku (Zmiana A1)  

 2. PN-EN 206-1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (Zmiana A1)  

 3. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kan alizacyjnej.  

 4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Met oda 

przesiewania  

 5. PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu,  zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, zn akowanie i etykietowanie (Zmiana A1)  

 6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatn o-

ści wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

 7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza ch emiczna 

 8. PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na śc iskanie 

 9. PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości o bjętościowej oraz 

całkowitej i otwartej porowatości  

10. PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoo dporności 
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11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

12. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do z a-

stosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kr uszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i miesza nka 

oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drog o-

wych) 

13. PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosf e-

rycznym 

14. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie  

15. PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprz e-

puszczalności 

16. PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec  

17. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

18. PN-B-04115:1967 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia na uderzenie (zwięzłości)  

19. PN-B-01080:1984 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podział i zastosowanie według w łasności 

fizyczno-mechanicznych  

20. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis gruntów  

21. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i pr ojektowanie  

22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kan alizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania  

23. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany  

24. PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowyw anie i transport 

(Zmiana Az1) 

25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie  

26. PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1)  

27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco  

28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  (Zmiana A1)  

29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego polichlo r-

ku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)  

30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 

32. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko -ciśnieniowego  

33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty 

  34. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”,   Warszawa 1979 -1982. 
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D – 04.00.00 PODBUDOWY  

 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz acji robót na drogach.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta prz e-

znaczonego do u łożenia konstrukcji nawierzchni w ilości:  

 

mechanicznie o głębokości 20cm w gruncie kategorii III ÷ IV  m

2

 972,00 

mechanicznie o głębokości 50cm w gruncie kategorii III ÷ IV  m

2

 576,00 

odwóz ziemi z koryta na odległość 5 km  m

3

 105,80 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami pod anymi w ST D 

- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu po dano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z  ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru  może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 

kierunku pr acy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt) , 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D - 00.00.00, D - 04.02.02, D - 04.03.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośre dnio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcz eśniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
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oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru , w korzystnych warun-

kach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może od bywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przyg otowane. 

Paliki lub szpilki należy u stawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób z aakceptowany 

przez Inspektora nadzoru . Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 1 0 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prow adzone są roboty i do 

trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na p oszerze-

niach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakce ptowany przez Inspektora nadzoru . 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji pr o-

jektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru . 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.  

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże  powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczys zczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po prof i-

lowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed prof ilowaniem były o co najmniej 5 

cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzi anym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy 

grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości k oniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy  1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszc zanie podłoża należy kontyn u-

ować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać zgodnie z BN -77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (I

s

) 

 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość I

s

 dla: 

Ruch mniejszy  od ciężkiego  

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzc hni podłoża 0,97 

  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagę szczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł o d-

kształcenia podłoża według BN -64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tol erancją od -20% do 

+10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

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

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wyk o-

nawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed na d-

miernym zawilgoceniem , na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadz o-

ru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy mo ż-

na przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeni u. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru  oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycz nych i zagęszczenia koryta i wyprofilowan e-

go podłoża podaje tablica 2.  

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

Lp. 

Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość  badań i pomiarów  

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 

*)

 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 

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

100 m dla pozostałych dróg 

6 

Ukształtowanie osi w planie 

*)

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

100 m dla pozostałych dróg 

7 

Zagęszczenie,   wilgotność 

gruntu podłoża 

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

2

 

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

łuków poziomych   

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  

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

cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  

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

[4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 -metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tol erancją  

0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomięd zy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektow anymi nie 

powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspr e-

sowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.  

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN -77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy 

od podanego w tablicy  1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wa rtość stosunku 

wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN -64/8931-02 [3] nie powinna być 

większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN -B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 

równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

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

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 p o-

winny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtó rne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykon anej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m

2

 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneg o koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektor nadzoru a, jeżeli 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m

2

 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,  

 profilowanie dna koryta lub po dłoża, 

 zagęszczenie,  

 utrzymanie koryta lub podłoża,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

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

przez obciążenie płytą  

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

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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 D-04.02.01  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

  

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz acji robót na drogach.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw ods ą-

czających, stanowiących część podbudowy pomocniczej  w ilości: 

 

warstwa odsączająca o grubości 20 cm pod nawierzchnie jezdni  m

2

 576,00 

warstwa odsączająca o grubości 15 cm pod nawierzchnie stanowisk postojowych  m

2

 491,00 

warstwa odsączająca o grubości 10 cm pod nawierzchnie chodników  m

2

 481,00 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskim i normami i z określ eniami podanymi w 

ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  

 pospółki 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące w arunki:  

a) szczelności, określony zależnością:  

15

85

5

D

d



 

gdzie:  

D

15

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

d

85 

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

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spe łniony, gdy 

warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  

b) zagęszczalności, określony zależnością:  

U

d

d

 

60

10

5

 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości,  

d

60

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

d

10

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

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wym agania normy PN -B-

11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 

normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.  

Miał kamienny do warstw  odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN -B-11112 [4]. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa  
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Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane be zpośrednio 

po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabe z-

pieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu skł a-

dowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej pow inien wykazać się mo żliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 równiarek, 

 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcz e-

niem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawi lgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D - 00.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Ko-

ryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dok u-

mentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaa k-

ceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w o d-

stępach nie wię kszych niż co 10 m.  

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wym a-

ganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa pow inna być taka, aby 

po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości pow y-

żej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozp oczęcie układania każdej następnej warstwy 

może nastąpić po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na mat e-

riał o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszcz a-

nia. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłu ż-

nymi częściowo nakładającymi się, w  kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy ro z-

poczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej kr a-

wędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania p owinny być wyrównywane na bież ąco przez spulchnienie 

warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej p owierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracy j-

nymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 

próby Proctora, przeprowadzonej według PN -B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy okr eślać zgodnie z BN -

77/8931-12 [8]. 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przepr o-

wadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszcz enia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy okre ślić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN -64/8931-02 [6]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekr aczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolera ncją od -20% do +10% 

jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności opt ymalnej, kruszywo należy osuszyć 

przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kr u-

szywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymi eszać. 

5.4. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozp oczęciem robót 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

 stwierdzenia, c zy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po z a-

gęszczeniu,  

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wym aganego wskaźnika z agęszczenia.  

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonyw a-

nia warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym prze z Inspektora nadzoru.  

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrz ymywane w 

dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lu b odsączającej z geowłóknin.  

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznac zonych do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inspektor nadzoru owi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 

określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia wa rstwy odsączającej i 

odcinającej podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej  

Lp. 

Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i  pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 

*)

 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 

co 100 m dla pozostałych dróg 

6 

Ukształtowanie osi w pl anie 

*)

 co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m

2

 

Przed odbiorem:  

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

2

 

8 Zagęszczeni e, wilgotność kr u-

szywa 

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

2
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych.  

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN -

68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczn e warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.3.4. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją pr o-

jektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekr aczać +1 cm i -

2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projekto wanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspr e-

sowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.  

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względó w technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mi erzyć łączną grubość 

tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 

spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzup ełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściw o-

ściach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

6.3.8. Zagęszczenie warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN -77/8931-12 [8] nie powinien być mnie j-

szy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to war-

tość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN -64/8931-02 [6], nie 

powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN -B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna 

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny 

być naprawione przez spulch nienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie z agęszczone. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m

2

 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki poz ytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalen ia dotyczące podstawy płatności podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m

2

 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 

 prace pomiarowe,  

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu war stwy materiału o grubości i jakości określ o-

nej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  

 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w spec yfikacji technicznej,  

 utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do  nawierzchni drogowych . Żwir i mi eszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  

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

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mod ułu odkształcenia nawierzchni poda tnych i podłoża 

przez obciążenie płytą  

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

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

10.2. Inne dokumenty 

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Wa r-

szawa 1986. 
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 D-04.03.01  OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót na drogach.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropi e-

niem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni w ilości : 

  

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie n awierzchni  m

2

 576,00 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defin icjami podanymi w ST 

D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:  

a. do skropienia podbudowy nieasfaltowej:  

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

2.3. Wymagania dla materiałów 

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

Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN -C-96170 [2]. 

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia  

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tabl icy 1. 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m

2

) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa  od 0,4  do  1,2 

 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone  w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakce p-

towane przez Inspektora nadzoru.  

2.5. Składowanie lepiszczy 

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

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornik ach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych 

przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiorn ikach murowanych, 

betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie pod ano dla zbiorników stalowych.  

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalew a-

niem od dna.  

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „koż u-

cha” asfaltowego zatykającego później przewody.  

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni  

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korz ystania z 

następującego sprzętu:  

 szczotek mechanicznych,  

zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowyc h. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twa rdych elementów 

czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszcz onej warstwy. Druga 

szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Z aleca się używanie szczotek wypos a-

żonych w urządzenia odpylające,  

 sprężarek, 

 zbiorników z wodą,  

 szczotek ręcznych.  

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni  

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wypo sażona w urzą-

dzenia pomiarowo -kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie nast ępujących parametrów: 

 temperatury rozkładanego lepiszcza,  

 ciśnienia lepiszcza w kolektorze,  

 obrotów pompy dozującej lepiszcze,  

 prędkości poruszania się skrapiarki,  

 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,  

 dozatora lepiszcza.  

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temper a-

tury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowan ia skrapiarki.  

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

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport lepiszczy 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację termiczną, 

zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem w ody. 

Emulsja może być transportowana w cy sternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod 

warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powod owały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone 

do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi j e na komory o pojemności nie większej niż 1 

m

3

, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 

przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać reszt ek innych lepis z-

czy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni  

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego mat eriału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno d ostępnych należy używać szczotek 

ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropi eniem warstwa powinna być 

oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.  

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.  

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po w yschnięciu 

warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.  

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

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skr apiarek, a w miejscach trudno d ostępnych 

ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).  
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Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.  

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu  

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (

o

C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa  od 20 do 40 

*) 

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

 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegoko l-

wiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W z a-

leżności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.  

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno -bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę 

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowl any.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 

optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od ro dzaju i stanu 

warstwy przewidzianej do skropienia.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy  

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien ko ntrolować dla każdej 

dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót  

Lp. Rodzaj lepiszcza 

Kontrolowane wł aściwości Badanie według normy  

1 Emulsja asfaltowa kationowa  lepkość EmA-94 [5] 

  

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza  

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu „P owierzchniowe 

utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

- m

2

 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,  

- m

2

 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m

2

  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:  

 mechaniczne oczyszczen ie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polew a-

niem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  
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 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.  

Cena  1 m

2

 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:  

 dostarczenie lepiszcza i na pełnienie nim skrapiarek,  

 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,  

 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów  

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni dr ogowych 

10.2. Inne dokumenty 

4.  „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego  lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do 

stosowania pismem GDDP -5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA -94. IBDiM - 1994 r. 
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz acji robót na drogach.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykon ywaniem podbudów 

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN -S-06102 [21]  i obejmują ST: 

D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dok umentacji 

projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu t ypowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych [31].  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w op tymalnej wilgotności 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defin icjami 

podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczących poszcze gólnych rodzajów podb u-

dów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pk t 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D - 00.00.00  „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiały stosowane do wykonania podbudów  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotycz ących 

poszczególnych rodzajów podbudów: D -04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia kruszywa , określona według PN -B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granic znymi pól 

dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  

  



 

44 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mech a-

nicznej  

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarni enia do 

górnej krzywej g ranicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekr a-

czać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  

 Tablica 1. 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

Wyszczególnienie właściwości  

 

Wymagania  

 

Badania według  

Kruszywa łamane 

Podbudowa 

zasadnicza pomocnicza 

1 Zawartość ziarn mnie jszych niż 0,075 mm, % (m/m)  od 2 do 10 od 2  do 12 PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż  5 10 PN-B-06714 -15 [3] 

3 Zawartość ziarn niefore mnych 

%(m/m), nie więcej niż  

35 40 PN-B-06714 -16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż  

 

1 

 

1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszcz eniu 

metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931 -01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż  

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obr otów, 

nie więcej niż  

 

 

35 

 

30 

 

 

50 

 

35 

  

  

PN-B-06714 -42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż  3 5 PN-B-06714 -18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraż a-

nia, %(m/m), nie więcej niż  

 

5 

 

10 

PN-B-06714 -19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż  

 

- 

 

- 

PN-B-06714 -37 [10] 

PN-B-06714 -39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO

3

, 

%(m/m), nie więcej niż  

 

1 

 

1 

PN-B-06714 -28 [9] 

11 Wskaźnik nośności w

noś

 mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż:  

a) przy zagęszczeniu I

S

  1,00 

b) przy zagęszczeniu I

S

  1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

  

  

PN-S-06102 [21] 

  

 2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 
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 piasek wg PN-B-11113 [16], 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą  

Na warstwę odcinającą stosuje się:  

 piasek wg PN-B-11113 [16], 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw  

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:  

 cement portlandzki wg PN -B-19701 [17], 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania krusz ywa i po 

zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.  

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN -S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

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

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące spr zętu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien w ykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny z a-

pewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stat ycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostę p-

nych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibr acyjne. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

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

 

4.2. Transport materiałów 

 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcz e-

niem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilg oceniem.  

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN -88/6731-08 [24]. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiot owych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

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

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D - 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża” i  ST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”. 

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

Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  

d

D

85

15

    5  (1) 

w którym: 

D

15

 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy  odsączającej, w 

milimetrach,  

d

85

 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.  

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odp owiednio dobraną 

geowłókninę. Ochronne  właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z w a-

runku: 
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O

d

90

50

    1,2  (2) 

w którym: 

d

50

 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,  

O

90

 - umowna średnica porów geowłókniny o dpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłó k-

ninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 0

90

 powinna być podawana przez producenta geowłó kniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej prz ygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaa k-

ceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia rob ót w od-

stępach nie większych niż co 10 m.  

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gw a-

rantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na koniec zność zapewnienia jednorodn ości nie dopuszcza 

się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mi eszanka po wyprodukowaniu powinna 

być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i w ysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ost ateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy n ie może przekraczać 20 cm 

po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spa d-

ków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podb udowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozp o-

częcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbi orze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania  powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej w e-

dług próby Proctora, zgodnie z PN -B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać os u-

szony 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 wymiesz ana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, miesza nkę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia  podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu p oziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

5.5. Odcinek próbny 

 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ęciem robót, 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest wł aściwy, 

określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu,  

określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęs zczenia. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęs z-

czania, jaki e będą stosowane do wykonywania podbudowy.  

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m

2

. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakcep towaniu odcinka próbnego przez Inspektora 

nadzoru.  

 

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 

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

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, goto wą podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw w ynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykona wcę robót.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznacz onych do wykonan ia robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inspektor nadzoru owi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejm ować 

wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.  

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiaró w 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.  

 Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych m echanicznie  

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań  

Minimalna liczba badań na 

dziennej dzia łce roboczej 

Maksymalna po-

wierzchnia podb u-

dowy przypadająca 

na jedno badanie 

(m

2

) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy  10 próbek na 10000 m

2

 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2  dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

   

6.3.2. Uziarnienie mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy p obierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powi nny być na bieżąco przekazywane Inspek-

torowi nadzoru. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgo dnie z PN-

B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność na leży określić według PN -B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  

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

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN -77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 

jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na met odzie obciążeń 

płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m

2

, lub według zaleceń Inspektora nadzoru.  

Zagęszczenie p odbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy st osunek wtórnego modułu E

2

 

do pierwotnego modułu odkształcenia E

1

 jest nie większy od 2,2 dla każdej wa rstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

     2,2 

  

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obe cności Inspektora nadzoru.  

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

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

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

Lp. Wyszczególni enie badań i pomi arów Minimalna częstotliwość pomiarów  

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

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

ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*

)

 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*

)

 co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m

2

 

Przed odbiorem:  

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

2
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8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia  

- ugięcie sprężyste  

  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m  

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punk tach głównych 

łuków poziomych.  

 6.4.2. Szerokość podbudowy  

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

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leż ącej o co 

najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4 -metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN -68/8931-04 [28].  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierz yć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:  

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,  

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.  

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją  

0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekr aczać + 1 

cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  

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

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

moduł odkształcenia wg BN -64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  

ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy  

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku 

w

noś

 nie 

mniejszym  

 

Wskaźnik zagęs z-

czenia I

S

   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm  

Minimalny moduł odkształcenia mi e-

rzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 p owinny być 

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtó rnie zagęszczone. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnie nia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia po dparcia 

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 z agęszczenie.  

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. P o-

wierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na o dpowiednią głębokość, zgodnie z 

decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
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Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona w szelkie roboty niezbędne do z a-

pewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru.  

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podb udowy 

wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest  m

2

 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego me chanicznie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie p o-

miary i badania z zachowaniem tolera ncji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

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

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m

2

 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech anicznie, podano w 

ST:-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń o bcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

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

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

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

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezp ośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń org anicznych  

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą brom ową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemi anowego 

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

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Ang eles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania tec hniczne  

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mi eszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drog owych 

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

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

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

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

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drog owych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni poda tnych i podłoża 

przez obciążenie płytą  

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

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

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

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wyma gania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową ulic Borysławskiej, Grodzieńskiej, Lwowskiej, Nowogrodzkiej i Stanisławowskiej w Opolu  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz acji robót na drogach.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykon ywaniem podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ilości:  

 

Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm pod jezdnią  m

2

 576,00 

Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm pod stanowiskami postojowymi  m

2

 491,00 

Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 10 cm pod chodnik  m

2

 481,00 

Warstwa uszczelniająca z kruszywa łam anego o grubości 3 cm pod chodnik  m

2

 481,00 

 

Ustalenia zawarte są w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagę szczonej mi e-

szanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defin i-

cjami podanymi w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt  1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich p ozyskiwania i składowania, podano w ST D - 04.04.00  „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.  

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kr uszywo 

łamane, uzyskane w wyniku p rzekruszenia surowca skalnego lub kamieni n arzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 

większych od 8 mm.   

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Uziarnienie  kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.  

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt  

2.3.2. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pk t 5.2. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5.3.  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 

30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podb udowy określi ST, zgodnie z PN -S-06102 

[21]. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  

 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki p odano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-

gania ogólne” pkt 5.4.  

 

5.5. Odcinek próbny 

 

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zas adami określonymi w ST D - 

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p kt 5.5. 

 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5.6.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontro li jakości robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D - 

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.  

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D  - 04.04.00 „Podbudowa z 

kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.  

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.  

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy po dano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kru-

szyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m

2

 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizow a-

nego mechanicznie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogól-

ne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1 m

2

 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

 rozłożenie mieszanki,  

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy i przepisy związane podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.  

  



 

54 

D-04.05.00 PODBUDOWA Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAU-

LICZNYMI WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz acji robót na drogach  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyk onaniem i odbiorem 

podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i obe jmują ST: 

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoż e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  

Podbudowę z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje się, zgodnie z ust aleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako:  

 podbudowę zasadniczą,  

 podbudowę pomocniczą.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z d efinicjami podanymi w 

ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczących poszczególnych rodz a-

jów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydra ulicznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów (brzmienie wg GDDKiA BRI 3/541/5/04 z dnia 20.04.2003)  

Materiały stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3 , dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ule p-

szonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, akty wne popioły 

lotne, wielkopiecowy żużel granulowany). Dopuszcza się inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne  posiadające aproba-

tę techniczną wydaną przez upra wnioną jednostkę.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

a. w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo -spoiwowych w mieszarkach:  

 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 mie j-

scach trudnodostępnych,  

b. w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo -spoiwowych na miejscu:  

 mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,  

 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gru ntu, 

 ciężkich szablonów do wyprofilowania warstw y, 

 rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania sp o-

iw, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozow a-

nia wody, 

 walców ogumionych i stalowych wibracy jnych lub statycznych do zagęszczania,  
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 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w mie j-

scach trudnodostępnych.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN -88/6731-08 [19]. 

Transport wapna powinien odbywać się zgodnie z PN -B-30020 [12]. 

Transport popiołów lotnych powinien odbywać s ię zgodnie z PN -S-96035 [18]. 

Żużel wielkopiecowy granulowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpiecz ony przed 

zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.  

Mieszankę kruszynowo - spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w spo sób zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D - 04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”  i ST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i  ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przyg o-

towane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaa k-

ceptowany przez Inżyniera.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naci ągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w o d-

stępach nie większych niż co 10 m.  

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadn icach, to po 

wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w  taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 

układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać gr ubości warstwy 

mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice  powinny być 

ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do w y-

konania warstwy.  

5.3. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed ro zpoczęciem robót, 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania  i zagęszczania  jest właściwy,  

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wy maganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu,  

 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy.  

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonyw a-

nia podbudowy lub ulepszonego podłoża.  

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m

2

. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  po z aakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera.   

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzym ywane w 

dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywa ł, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone po d-

łoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z ni ewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę 

robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża  uszkodz o-

nych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.  

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów des zczu, jeżeli wystąpi 

możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża.  

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabe z-

pieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
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5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami 

       hydraulicznymi 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następu jących sposobów: 

a. skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m

2

, 

b. skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakcepto waniu ich użycia przez Inżyni era, 

c. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,  

d. przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości  co 

najmni ej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,  

e. przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wi lgotnym w czasie co 

najmniej 7 dni.  

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pi elęgnacji mogą być 

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.  

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym cz a-

sie ewentualny ruch technologiczny może odbywa ć się wyłącznie za zgodą Inżyniera.   

5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót 

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacjach dotyczących poszcz ególnych rodzajów 

podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizo wanych spoiwami hydraulicznymi, które obejmują:  

 

1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w c elu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizow a-

nych spoiwami  podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów  

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań  

 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce rob oczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy lub ulepszonego 

pod- 

łoża przypadająca 

na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa 

ze spoiwem 

  

3 Rozdrobnienie gruntu 

1)

 2 600 m

2

 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 

2)

 

5 Zagęszczenie warstwy  

6 

Grubość podbudowy lub ulepszonego podło-

ża 

3 400 m

2

 

7 Wytrzymałość na ściskani e 

 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   

i wapnem 

 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popioł ami 

lotnymi 

 90-dniowa przy stabilizacji żużlem gran u-

lowa-  nym 

 

 

6 próbek 

 

6 próbek 

 

3 próbki 

 

 

 

 

400 m

2

 

8 Mrozoodporność 

3)

 

przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych  

 

9 

10 

Badanie spoiwa:  

 cementu,  

 wapna, 

 

przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej zmi anie 



 

57 

11 

12 

 popiołów lotnych,  

 żużla granulowanego  

13 Badanie wody 

dla każdego wątpliwego źr ódła 

 

14 

 

Badanie właściwości gruntu lub krusz ywa 

dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kr u-

szywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 

4)

 

w przypadkach wątpliwych   i na zlecenie Inżyniera  

 

1. Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych  

2. Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą miesza nia na miejscu  

3. Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem  i popiołami lotnymi  

4. Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem.  

 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa  

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z p odłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu 

powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 

podłoża. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami  

Wilgotność mieszank i powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tol e-

rancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu  

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80 % (przez 

sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu).  

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania  

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia miesza nki. 

Głębokość wymieszania mierzy się w odległości mi n. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża. Głęb o-

kość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej.  

6.3.6. Zagęszczenie warstwy  

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczeni a nie mniejszego od 1,00 ozn aczonego 

zgodnie z BN -77/8931-12 [25]. 

6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża  

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Gr u-

bość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie  

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy 

pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej z agęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy 

formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy 

próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacj i żużlem 

granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymagani a-

mi podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.  

6.3.9. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany  przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamr a-

żania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów po d-

budów i ulepszonego podłoża.  

6.3.10. Badanie spoiwa 

Dla każdej dostawy cementu , wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca powinien określić właśc i-

wości podane w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.  

6.3.11. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN -B-32250 [13]. 

6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa  

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości powi n-

ny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudó w i ulepszonego podł o-

ża. 
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6.3.13. Wskaźnik nośności CBR  

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN -70/8931-05 [13] dla próbek gruntu stabilizowanego wapnem, piel ę-

gnowanych zgodnie z wymaganiami PN -S-96011 [16]. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego podłoża 

stabilizowanych spoiwami 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów  

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy lub  ulepszonego podłoża stabilizow a-

nych spoiwami  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów  

Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów  

1 Szerokość  10 razy na 1 km  

2 Równość podłużna 

w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą na 

każdym pasie ruchu  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km  

4 Spadki poprzeczne*

)

 10 razy na 1 km  

5 Rzędne wysokościowe  

co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*

)

 

 

7 Grubość podbudowy i ulepszonego podł oża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2

 

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

łuków poziomych.  

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może róż nić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 

najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4 -metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [22].  

Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć  4 -metrową łatą.  

Nierówności nie powinny  przekraczać:  

-  12 mm dla podbudowy zasadniczej,  

-  15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża.  

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża  

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodn e z dokumentacją proje ktową z tolerancją  

0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projekt owanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi proje ktowanej o więcej niż 

 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie  może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:  

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża  

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości określone w  p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 
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wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektow anej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien p oszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże 

przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.  

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy lub ule p-

szonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o 

odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 

tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena g rubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla p oszczególnych rodzajów 

podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa  wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odp o-

wiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m

2

 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i b a-

dania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia doty czące podstawy płatności podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m

2

 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydra u-

licznymi obejmuje:  

a. w przypadku wytwarzania m ieszanek kruszynowo - spoiwowych w mieszarkach:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadni c oraz innych materiałów i urządzeń pomocn iczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  

 pielęgnacja wykonanej warstwy  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technic znej, 

b. w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo -spoiwowych na miejscu:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 spulchnienie gruntu,  

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocn iczych, 

 dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z r eceptą laboratoryjną, 

 wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,  

 zagęszczenie warstwy,  

 pielęgnacja wykonanej warstwy  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technic znej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych  

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
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4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarn owego 

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

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

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krz emianowego  

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wa pniowego  

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żel azawego 

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgo dności 

12. PN-B-30020 Wapno 

13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny  

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny  

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do c elów drogowych 

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego ceme n-

tem 

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne  

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i po d-

łoża przez obciążenie płytą  

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plan ografem i łatą 

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzc hni 

podatnych 

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów lotnych 

z węgla kamiennego  

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

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizow anych aktywnymi popiołami 

lotnymi.  

10.2. Inne dokumenty 

27. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego”  

28. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulow anym”, Warszawa 1979 

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IB DiM - 1997. 
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D-04.05.01 PODBUDOWA KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi do jazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiz acji robót na drogach  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ninie jszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem po dbudowy i 

ulepszonego podłoża kruszywa stabilizowan ego cementem wg PN -S-96012 [17] w  ilości:  

 

Podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem o RM = 2,5 MPa grubości 15 cm dowi ezionej z 

betoniarni pod nawierzchnię jezdni  

m

2

 576,00 

Podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem o RM = 2,5 MPa grubości 15 cm dowi ezionej z 

betoniarni pod nawierzchnię stanowisk postojowych  

m

2

 491,00 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mi eszanki cementowo -

gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni 

drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo -gruntowa - mieszanka grun tu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków 

ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.  

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo -gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku uko ńcze-

nia procesu wiązania cementu.  

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby d o-

datków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszcz o-

na i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania c ementu. 

1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo -gruntowej, 

na której układana jest warstwa podbudowy.  

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z  obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z def inicjami podanymi w 

ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D - 00.00.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów l ub kru-

szyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 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 0 .05.00  „Podbudowy i 

ulepszone podł oże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydra ulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN -B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN -B-19701 [11] 

lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.  

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN -B-19701 [11] 

Lp. Właściwości 

Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:  

- cement portlandzki bez dodatków  

- cement hutni czy 

- cement portlandzki z dodatkami  

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:  32,5 

3 Czas wiązania:  

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.  
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- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h  12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż  10 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN -B-04300 [1]. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN -88/6731-08 [19]. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować z a zgodą 

Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.  

2.3. Grunty 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań laborat o-

ryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 

Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty spełni a-

jące wymagania podane w tablicy 2.  

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych  wykażą, że wy-

trzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określon ymi w p. 

2.7 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem  wg PN-S-96012 [17] 

 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według  

1 Uziarnienie  

a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej niż:  

b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m), p owyżej 

c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m), pow yżej 

d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej  

 

 

100 

85 

50 

20 

 

 

 

 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż:  40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż:  15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m) , nie więcej niż:  

2 PN-B-04481 [2] 

6 

Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO

3

, % (m/m), nie więcej 

niż:  

1 

PN-B-06714-28 [6] 

 

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ule pszeniu 

chlorkiem wapnio wym, wapnem, popiołami lotnymi.  

Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane ceme ntem 

dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich 

rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.  

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o:  

 wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN -64/8931-01 [20], 

 zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej  30%, 

 zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.  

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie pr ó-

bek gruntu stabilizowanego cementem.  

2.4. Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wym a-

gania podane w tablicy 3.  

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laborat oryjnych wykażą, że 

wytrzymałość na ściskani e i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określ o-

nymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Lp. Właściwości Wymagania Badania według  

1 Uziarnienie  

a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,           nie mniej niż:  

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             %, nie więcej 

niż:  

 

 

30 

 

15 

 

 

PN-B-06714-15 [4] 
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2 

Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad krusz ywem nie 

ciemniejsza niż:  

wzorcowa 

PN-B-06714-26 [5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:  

0,5 

PN-B-06714-12 [3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO

3

, %, poniżej:  

1 

PN-B-06714-28 [6] 

 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dosta rczeniu na budowę i 

zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pr yzmach, na 

utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymi e-

szaniem różnych rod zajów kruszyw. 

2.5. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy p o-

winna odpowiadać wymaganiom PN -B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej 

podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo -cementowych w y-

konanych z wodą wątpl iwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potw ierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub 

kruszywa cementem.  

2.6. Dodatki ulepszające 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki ulepsz ające: 

 wapno wg PN-B-30020 [12], 

 popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 

 chlorek wapniowy wg PN -C-84127 [15]. 

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną w y-

daną przez uprawnioną jednostkę.  

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

W zależności od rodz aju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa stabiliz o-

wanego cementem wg PN -S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4.  

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszcz ególnych warstw podbudowy i 

ulepszonego podłoża  

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej  

Wytrzymałość na ściskanie pr ó-

bek nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik mr o-

zoodporności 

  po 7 dniach po 28 dniach  

1 

Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa pomocni-

cza dla KR2 do KR6 

od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 

0,7 

2 

Górna część warstwy ulepszonego podł oża gruntowego o 

grubości co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna część 

warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów wątpl iwych 

oraz wysadzinowych  

 

od 1,0 do 1,6 

 

od 1,5 do 2,5 

 

0,6 

3 

Dolna część warstwy ulepszonego podł oża gruntowego w 

przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podł o-

żu z gruntów wątpliwych i wysadz inowych 

 

- 

 

od 0,5 do 1,5 

 

0,6 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0  .05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stab i-

lizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3.  

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0 .05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0 .05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gru ntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi . Wymagania ogólne” pkt 5.  
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kru szywa cementem, jeżeli 

prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperat ury poniżej 5

o

C w czasie najbliższych 7 dni.  

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D 0 .05.00 „Po dbudowy i ulepszone 

podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2.  

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca  się taki dobór miesza nki, 

aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 Tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu.  

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo -gruntowej lub w mieszance kruszywa stabiliz o-

wanego cemen tem dla poszczególnych warstw  

                 podbudowy i ulepszonego podłoża  

 

Lp. 

 

Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa  

 ruchu podbudowa zasadnicza podbudowa pomocnicza ulepszone  podłoże  

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

  

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 

Proctora, zgodnie z PN -B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnia ć otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4.  

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistyczn ych mieszarek wieloprzejści owych lub 

jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.  

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.  

Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatw ienia rozdro b-

nienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane doz o-

wanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wa pniowy. 

Jeżeli wilgotność naturalna gr untu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt pow i-

nien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.  

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające,  np. wapno lub po-

pioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie.  

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie laborat o-

ryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozs ypywarek cementu lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarant u-

jącą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadn i-

cach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerok ości 

od 30 do 40 cm, przyległych do prowa dnic.  

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mnie jsza od 

optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wi l-

gotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może r óżnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej 

wartości. 

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłu ższy od 2 

godzin.  

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i w yprofilować do wymaganych w dok umentacji 

projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wyk orzystać 

prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy za sto-

sowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzysk aniu zgody 

Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przepr o-

wadzić w sposób określony w p. 5.8. 

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości okr eślonej w recepcie 

laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia d o wagowego dozowania kr uszywa lub 

gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.  
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas miesz ania nie 

zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materi a-

łów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.  

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 

mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości  warstwy po zagęszczeniu.  

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i p o-

przecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odp o-

wiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarant ującej 

odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przyst ąpić do 

zagęszczania warstwy. 

5.7. Grubość warstwy 

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie p o-

winna przekraczać:  

 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,  

 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,  

 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.  

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy wyk onywać w 

dwóch warstwach. 

Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa może być 

wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wyk o-

nywane według metody mieszania w mieszarkach stacjona rnych. 

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszan ia w mieszarkach stacjona r-

nych. 

5.8. Zagęszczanie  

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gła dkich, 

wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.  

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszoneg o podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od kr awędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostro n-

nym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i pr zesuwać pasami podłużnymi, cz ę-

ściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, uby tki, 

rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość,  

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój p o-

przeczny i jednolity wygląd.  

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki p owierzchniowej 

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 zako ń-

czone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mies zania gruntu z cementem.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN -77/8931-12 

[25] nie mniejszego od podanego w PN -S-96012 [17] i ST. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedzt wie spoin roboczych podłużnych i p oprzecznych 

oraz wszelkich urządzeń obcych.  

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być n a-

prawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mie szanki o odpowiednim składzie i ponowne 

zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wyk onawcy. 

5.9. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szer okości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy  warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  należy pi o-

nową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i z agęszczonej 

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 obcięcia pionowej 

krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego p asa, 

a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.  

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być wzgl ę-

dem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dl a spoiny poprzecznej.  

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w ST D 04 .05.00 „Podbudowy i 

ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowan ych spoiwami hydra ulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5.  
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5.11. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami określ onymi w ST D 

-   04 .05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw sta bilizowanych spoiwami hydraulicznymi. W y-

magania ogólne” pkt 5.3.  

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określ onymi w ST 

D 0 .05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. W y-

magania ogólne” pkt 5.4.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D - 04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże  z gruntów lub kru-

szyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z ust aleniami ST 

D - 04 .05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabil izowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne”  pkt 6.2.  

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D - 04.05.00 „Podbudowy i 

ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrauliczn ymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.3.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podł oża podano w ST D - 04.05.00 „Podbudo-

wy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami h ydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 

6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano w ST D - 

04.05.00 „Podbudowy z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wym agania ogólne” pkt 6.5.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST D - 04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizow a-

nych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST D - 04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizow a-

nych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w ST D - 04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w ST D - 04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabil i-

zowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 10.  

 

        

  

 

  

 

 

 

 

  

 



 

67 

D  - 05.00.00 NAWIERZCHNIE  

 

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Ca ritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowad zenia robót związanych z wykonywaniem warstwy 

ścieralnej, z betonu asfaltowego wg PN -S-96025:2000 [10] w ilościach:  

 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 mm o grubości 4 cm  m

2

 576,00 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o gr ubości 5 cm m

2

 576,00 

Wypełnienie szczeliny masą zalewową między nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem  m 15,00 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarni e-

niu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno -asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfa l-

tu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno -asfaltowa  ułożona i zagęszc zona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów minera l-

nych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do 

asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno -

asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.  

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno -asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są 

zgodne z receptą laboratoryjną.  

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co  najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliż o-

nych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN ) 

na obliczeniowy pas ruchu na dobę.  

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące r obót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN -C-96170:1965 [6]. 

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.  

2.3. Polimeroasfalt 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje s tosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroa sfalt 

musi spełniać wymagania TWT PAD -97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną.  
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Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tabl icy 1 i 2. 

2.4. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN -S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawow e-

go i zastępczego.  

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN -S-96504:1961 [9]. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do war stwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

Lp. Rodzaj materiału 

Wymagania wobec materiałów               

w zależności od kategorii ruchu  

 nr normy  od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN -B-11112:1996 [2], PN-B-

11115:1998 [4] 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)  

 

 

kl. I, II

1)

; gat.1 

jw.

2) 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN -B-11112:1996 [2] - 

3 Żwir i mieszanka wg PN -B-11111:1996 [1] - 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca ska lnego wg 

WT/MK-CZDP 84 [15] 

 

kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

6 Wypełniacz mineralny:  

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

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego  

podstawowy 

- 

- 

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

3)

, D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13]   DE80 A,B,C, 

DP80 

 

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

Lp. Rodzaj materiału 

Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu  

 nr normy  KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN -B-11112:1996 [2], PN-B-

11115:1998 [4] 

a) z surowca skalnego  

b) z surowca sztucznego (żużle pomi edziowe i stalownicze)  

 

kl. I, II

1)

; gat.1, 2 

 

kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN -B-11112:1996 [2]  

- 

3 Żwir i mieszanka wg PN -B-11111:1996 [1]  

- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skaln ego wg 

WT/MK-CZDP 84 [15] 

 

kl. I, II

1)

 gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

6 Wypełniacz miner alny: 

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

b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego  

podstawowy 

- 

- 

- 

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

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13] DE30 A,B,C 

DE80 A,B,C, 

DP30,DP80 

Dla kategorii ruchu KR 1 lub K R 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, 

popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inspektora nadzoru.  

2.5. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stoso wać kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmiesz a-

niem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

2.6. Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynnion y spełniający wymagania określone w PN -C-96173:1974 [7]. 
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA -99 [14].  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z n astępującego sprzętu: 

 wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno -asfaltowych, 

 układarek do układania mieszanek mineralno -asfaltowych typu zagęszczanego,  

 skrapiarek, 

 walców lekkich, średnich i ciężkich ,  

 walców stalowych gładkich ,  

 walców ogumionych,  

 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,  

 samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu pod ano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN -C-04024:1991 [5]. 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:  

 cysternach kolejowych,  

 cysternach samochodow ych, 

 bębnach blaszanych,  

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  

4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT -PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie tech-

nicznej.  

4.2.3. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiaj ą-

cych rozładunek pneumatyczny.  

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoc e-

niem i uszkodzen iem worków.  

4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcz e-

niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

4.2.5. Mieszanka betonu  asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i 

podczas oczekiwania na rozładunek.  

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnie niem warunku 

zachowania temperatury wbudowania.  

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrze wczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno -asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczegó l-

nych składn ików i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 

Inwestora. 
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Projektowanie mieszanki mineralno -asfaltowej polega na:  

 doborze składników mieszanki mineralnej,  

 doborze optymalnej ilości asfaltu,  

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krz ywe 

graniczne.  

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltow ego oraz 

orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia miesza nki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltow ego 

oraz orientacyjne  zawartości asfaltu  

 

 

Rzędne krzywych granicznych MM w 

zależności od kat egorii ruchu 

Wymiar oczek  od KR 3 do KR 6 

sit #, mm 

Mieszanka mineralna, mm  

Zawartość asfaltu od  0 do 16  

od  0 do12,8  

Przechodzi przez: 25,0  

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość ziarn > 2,0 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

 

100 

90÷100 

80100 

7088 

6380 

5570 

4458 

3042 

 

(5870) 

1828 

1220 

1018 

815 

714 

69 

 

 

100 

87÷100 

73100 

6689 

5775 

4760 

3548 

 

(5265) 

2536 

1827 

1623 

1217 

1115 

79 

Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m  

4,86,0 4,86,5 

 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przedst awiono na 

rysunku Nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy ściera lnej nawierzchni 

drogi o obciążeniu r uchem od KR3 do KR6 

  

Skład mieszanki mineralno -asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbe k wykonanych wg metody 

Marshalla. Próbki powinny spełniać w ymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.  

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.  

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacni ająca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniaj ą-

cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 

asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8 13Skład mieszanki mineralno -asfaltowej powinien być ustalony na podst a-

wie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać w ymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 

do 5. 

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania pod ane 

w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno -asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA  i warstwy ście-

ralnej z BA  w zależności od kateg orii 

ruchu 

  KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 

1)

, MPa 

 14,0 (18)

4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60

o

 C, kN 

 10,0

3)

 

3 Odkształcenie próbek jw., mm  od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v  od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., %  

od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   

od 0 mm do 12,8 mm  

 

od 3,5 do 5,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  

 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)  od 3,0 do 5,0 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno -asfaltowej 

Mieszankę mineralno -asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej  prawi-

dłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mi e-

szanki mineralno -asfaltowej. 
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Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. D o-

puszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależn ości od temperatury. 

Dla kategorii ruchu od KR5 do  KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.  

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna dział ka elementarna wagi, względnie przepływomi erza, lecz 

nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika.  

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach 

określonych w recepcie.  

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzym a-

nie stałej temperatury z tolerancją  5

o

 C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:  

- dla D 50   od 145

o

 C do 165

o

 C, 

- dla D 70  od 140

o

 C do 160

o

 C, 

- dla D 100  od 135

o

 C do 160

o

 C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała wł a-

ściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30

o

 C od mak-

symalnej temperatury mieszanki mineralno -asfaltowej. 

Temperatura mieszanki mineralno -asfaltowej powinna wynosić:  

- z D 50                od 140

o

 C do 170

o

 C, 

- z D 70   od 135

o

 C do 165

o

 C, 

- z D 100  od 130

o

 C do 160

o

 C, 

- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  

5.4. Przygotowanie podłoża 

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

powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.  

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm  

Lp. Drogi i place  Podłoże pod warstwę 

  ścieralną wiążącą i wzmacniającą  

1 Drogi klasy G i Z 9 12 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frez o-

wanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.  

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asf altem 

upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynni acza podano 

w tablicy 8. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub mat eriałem 

uszczelniającym  określonym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego  

 

Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego  

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emu l-

sji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    

kg/m

2

 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa  od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu  lub gruntu stabilizowanego ceme n-

tem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej p owierzchni  

od 0,2 do 0,5 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem nastę pnej, w celu 

zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.  

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9.  

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego  

 

Lp. 

 

Połączenie nowych warstw  

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emu lsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m

2

 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 
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3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulo tnienie 

upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  

 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/ m

2

 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.  

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5

o

 C dla 

wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 10

0

 C dla wykonywanej warstwy grubości   8 cm. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno -asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru         

(V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno -asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadz e-

nia w obecności Inspektora nadzoru kontrolnej produkcji.  

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.  

Tolerancje zawartości składnik ów mieszanki mineralno -asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tabl i-

cy 10. 

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno -asfaltowej względem składu  zaprojektowanego  

przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 

Lp. 

 

Składniki mieszanki mineralno -asfaltowej 

Mieszanki mineralno -asfaltowe do na-

wierzchni dróg o kat egorii ruchu 

  KR 3 do KR 6 

1 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 

 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  0,85; 0,42; 0,30; 

0,18; 0,15; 0,075 

 2,0 

3 

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075mm 

 1,5 

4 Asfalt 

  0,3 

5.8. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmni ej na 3 dni przed rozp oczęciem robót, 

Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno -asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji proj ektowej grubości warstwy, 

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy n a-

wierzchni.  

Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez I n-

spektora nadzoru.  

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

Mieszanka mineraln o-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym ster o-

waniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.  

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mi eszanki pod anej w pkcie 

5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odci n-

ku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:  

- dla asfaltu D 70  125

o

 C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.  

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien 

być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powi n-

ny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w je dnym poziomie.  

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana a sfaltem lub 

oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo -kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakce p-

towany przez Inspektora nadzoru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien  wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznacz o-

nych do produkcji mieszanki mineralno -asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektor nadzoru owi do akcepta-

cji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno -asfaltowej podano w tablicy 

11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno -asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno -asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN -S-04001:1967 [8]. Wyniki 

powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań i n-

nymi równoważnymi metodami.  

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temper aturę mięknienia asfaltu.  

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza  

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.  

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno -asfaltowej 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce rob oczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno -asfaltowej po-

branej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg  

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)  

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie  

5 Temperatura składników mieszanki min eralno-asfaltowej 

dozór ciągły  

6 Temperatura mieszanki mineralno -asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudow y-

wania 

7 Wygląd mieszanki mineralno -asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno -asfaltowej 

pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie  

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

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa  

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.  

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno -asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno -asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowie d-

niego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w rece p-

cie laboratoryjnej i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno -asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki  mi neralno -asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mi eszance i 

odczytaniu temperatury.  

Dokładność pomiaru  2

o

 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  ST.  

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno -asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno -asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie pr odukcji, 

załadunku, rozładunku i wbudowywania.  

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno -asfaltowej 
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Właściwości mieszanki mineralno -asfaltowej należy określać na prób kach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 

powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  

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

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.  

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

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

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

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m  

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

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

według 

6 Ukształtowanie osi w planie  dokumentacji budowy  

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

2

 

8 Złącza podłużne i poprzeczne  cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy  cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

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

2

 

12 Wolna przestrzeń w warstwie  jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tol erancją +5 

cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstru kcji 

nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmn iej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej je dnak 

niż 5 cm.  

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN -68/8931-04 [11] nie powinny być 

większe od podanych w tablicy 13.  

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm  

Lp. Drogi i place  

Warstwa wiążąca 

1 Drogi klasy G i Z 9 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy  

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokume n-

tacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową , z tolerancją 5 cm.  

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw 

o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której 

tolerancja wynosi  5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co n ajmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie 

związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  



 

76 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy  

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3  do 5 mm ponad ich 

powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła koniec zność obcięcia  

pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, por owatych, 

łuszczących się i spękanych.  

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laborat o-

ryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m

2

 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zach o-

waniem tolerancji wg pktu 6 i PN -S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m

2

 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  

 dostarczenie materiałów,  

 wyprodukowanie mieszanki mineralno -asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,  

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcy ch i krawężników,  

 skropienie międzywarstwowe,  

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno -asfaltowej, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

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

  3. PN-B-11113:1996 

 

4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa minera lne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dr ogowych. Piasek 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drog owych 

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

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  

  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych  

  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno -bitumicznych i nawierzchni bitumic z-

nych 

  9. PN-S-96504:1961 

10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumic znych 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  

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

10.2. Inne dokumenty 

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

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT -PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 

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

Warszawa, 1999 

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984  

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania 

odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno -bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statyc z-

nym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technic z-

nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).  

 



 

78 

D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Carita s w Łubnianach 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzeni a robót związanych z wykonywaniem nawierzc h-

ni z kostki brukowej betonowej w ilości:  

 

nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kolorze 

szarym 

m

2

 1481,76 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi n ormami i z definicjami 

podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, ma jących kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

2.2.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych  przez producenta  

Dopuszczalne odchyłki 

Grubość kostki 

mm 

Długość 

mm 

Szerokość 

mm 

Grubość 

mm 

< 100 

 100 

 2 

 3 

 2 

 3 

 3 

 4 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być  3 mm. 

 

Odchyłki płaskości i pofalowania  

(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm)  

 

Długość pomiarowa 

mm 

Maksymalna wypukłość 

mm 

Maksymalna wklęsłość  

mm 

300 

400 

1,5 

2,0 

1,0 

1,5 

 

2.3. Właściwości fizyczne i mechaniczne  

2.3.1. Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających  

Klasa Znakowanie  Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  kg/m

2

 

3 D 

Wartość średnia  1,0 

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5  

 

2.3.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T  nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa.  
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Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszcz ącego 

mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.  

2.3.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość)  

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują z a-

dowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnie nia wymagań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłup y-

waniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.  

2.3.4. Odporność na ścieranie  

 

Klasa 

 

Oznaczenie  

Wymaganie 

Pomiar wykonany wg zał. G normy 

(na szerokiej tarczy ściernej)  

Pomiar wykonany wg zał. H normy (na tarczy 

Böhmego)  

3 H 

 23 mm  20000 mm

3

/5000 mm

2

 

 

2.3.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie  

Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, że ich górna 

powierzchnia nie była szlifowana i/lub po lerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni.  

Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy zastosować metodę 

badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną odporności na pośl izg/poślizgnięcie.  

2.3.6. Aspekty wizualne  

2.3.6.1. Wygląd 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie powinna wykaz y-

wać wad, takich jak rysy lub odpryski.  

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenian ych zgodnie z załącznikiem J normy, nie dopus zcza się 

występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.  

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uw a-

żane za istotne).  

2.3.6.2. Tekstura 

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana 

przez producenta.  

Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, powi nna 

być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.  

(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami 

we właściwościach surowców i przez zmianę warunków  twardnienia, nie są uważane za istotne).  

2.3.6.3. Zabarwienie 

W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element.  

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J no rmy, po-

winna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbio rcę. 

(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmi a-

nami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne).  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulic znie, służącego do przenosz enia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do w y-

miatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

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

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na sz ynie 

lub krawężnikach.  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania doty czące transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzym ałości 

betonu min. 0,7 R, kostki przewożone s ą na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 

stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.  

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 

nasypowy o WP  35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu piesz e-

go, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu pias z-

czystego w uprzednio wykonany m korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpiecz ony 

przed skutkami przemarzania.  

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST D - 04.01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszc zeniem podłoża”.  

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być zgodny z 

dokumentacją projektową.  

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo -wodnych, może stanowić: 

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  

 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,  

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji pro jektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odp owiedniego 

rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne bet onowe wg BN-

80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

5.5. Podsypka 

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

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka p owinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcze-

śniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wyn osiły 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 uż y-

ciu 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 prowad zić od krawędzi powierzchni ub i-

janej 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 na wierzchnię. Nawierzchnia z wype łnieniem 

spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyr o-

bu wg pkt 2.2.1 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 m

2

 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).  

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 

2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektor nadzoru owi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odp owiednimi 

ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz p kt 5.5 niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodn o-

ści wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:  

 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. Nierówności podłużne  

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN -68/8931-04 [8] nie powinny 

przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z toleranc ją  0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni  

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż   5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 pow inna 

być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 

100 m

2

 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzeczn ego oraz wszędzie tam, 

gdzie poleci Inspektor nadzoru . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m

2

 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymagania mi Inspektora nadzoru, jeżeli 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 przygotowanie podło ża, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy,  

 wykonanie podsypki,  

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.  

Zasady ich odbioru są określone w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m

2

 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  

 dostarczenie materiałów,  

 wykonanie podsypki,  

 ułożenie i ubicie kostki,  

 wypełnienie spoin,  

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamien ne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  

2. PN-B-06250 Beton zwykły  

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

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

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda d o betonów i zapraw 

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

tramwajowych. Krawężniki i obrz eża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planogr afem i łatą. 
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 D – 08. 00. 00.ELEMENTY ULIC  

 

D - 08. 01. 01 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonan ia i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na dr ogach.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

betonowych na ławie betonowej z oporem w ilości:  

 

krawężnik betonowy 15 × 30 cm  wibroprasowany  m 176,00 

krawężnik betonowy 15 × 22 cm  wibroprasowany najazdowy  m 210,00 

krawężnik betonowy 15 × (22 ÷ 30) cm  wibroprasowany skośny  m 13,00 

ława betonowa z oporem z betonu  klasy B 10  m

3

 21,00 

ława betonowa zwykła z betonu  klasy B 10  m

3

 4,50 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norm ami i z definicjami 

podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są:  

 krawężniki betonowe,  

 piasek na podsypkę i do zapraw,  

 cement do podsypki i zapraw,  

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki.  

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

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

2.3.1. Typy 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:  

U   -   uliczne,  

2.3.2. Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych:  

 prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 

2.3.3. Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:  

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,  

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.  

2.3.4. Gatunki 
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W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:  

 gatunek 1 - G1, 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątne go (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 

x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100  BN-80/6775-03/04 [15]. 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w  tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.  

a) krawężnik rodzaju „a”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężn ików 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników  

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych  

Typ 

krawężnika 

Rodzaj 

krawężnika  

Wymiary krawężników,   cm  

l b h c d r 

U a 100 

20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych  

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm  

wymiaru Gatunek 1 

l 

 8 

b,   h 

 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zata r-

tej. Krawędzie elementów powinny być równe i p roste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN -80/6775-03/01 [14], nie po-

winny przekraczać wartości podanych w tablicy  3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych  

 

Rodzaj wad i uszkodzeń  

Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm  2 

Szczerby i uszkodzenia  

krawędzi i naroży  

ograniczających powierzchnie górne (ściera lne),   

mm 

niedopuszcza lne 

 

ograniczających pozostałe  
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powierzchnie : 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max  20 

 - głębokość, mm, max  6 

2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodz a-

jów, odmian, gatunków i wielkości.  

Krawężniki betonowe należy u kładać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 

cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.  

2.4.4. Beton i jego składniki  

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników  

Do produkcji krawężników należy  stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania 

krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.  

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:  

 nasiąkliwością, poniżej 4%,  

 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,  

 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN -B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

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

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

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN -B-06712 [5]. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcz eniem, zmieszaniem z krusz y-

wami innych asortymentów, gatunków i marek.  

2.4.4.4. Woda 

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

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo -piaskową powinien odpowiadać wyma ganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cemen-

towo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo -piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 

„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

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

2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:  

a. ławy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać w ymaganiom 

punktu 2.4.4, 

2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN -74/6771-04 

[13] lub aprobaty technicznej.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo -piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
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4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

Krawężniki betonowe układać należ y na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku ja zdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 

warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więc ej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN -88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczy szcze-

niem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysyp a-

niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warun-

kach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN -B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku.  

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według nor malnej met o-

dy Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

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

5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy st osować 

szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 

powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN -B-06251 

[3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne w ypełnione bitumiczną masą zalewową.  

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji proje k-

towej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze 

względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypa na piaskiem, żw irem, 

tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

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

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej  

Ustawianie krawężników na ławie żwirowe j i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości 

warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cemen towo-

piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  

5.4.4. Wypełnianie spoin  

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zapr awą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin k rawężników zaprawą cementowo -piaskową 

stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.  

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami te m-

peratury krawężniki ustawione na podsypce  cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy z alewać co 50 

m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 

krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych b adań Inspektorowi nadzoru  do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 

uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomia ry dłu-

gości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładn ością do 1 mm, 

zgodnie z ustaleniami PN -B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu su wmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w nar ożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 

mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszys t-

kie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie kory ta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.  

6.3.2. Sprawdzenie ław  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

a. Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odch y-

lenia 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 w y-

miarów wynoszą:  

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej.  

c. Równość górnej powierzchni ław.  

 Równość górnej powierzchni ła wy 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.  

d. Zagęszczenie ław.  

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 10 0 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykaz y-

wać śladu urządzenia zagęszczającego.  

 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziar en 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 powierzc hni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną ł atą 

nie może przekraczać 1 cm,  

d. dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną gł ę-

bokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) us tawionego krawężnika betonowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora na dzoru, jeżeli 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 wykonanie koryta pod ławę,  

 wykonanie ław y, 

 wykonanie podsypki.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika be tonowego obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

 wykonanie koryta pod ławę,  

 ew. wykonanie szalunku,  

 wykonanie ławy,  

 wykonanie podsypki,  

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo -piaskowej), 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą,  

 ew. zalanie spoin masą zalewową,  

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

  2. PN-B-06250 Beton zwykły  

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech ge ometrycznych  

  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i miesza nka 

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni dr ogowych 

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

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

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przech owywanie 

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i tor o-

wisk tramwajowych. Wspólne wymag ania i badania  

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i tor o-

wisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe  

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

10.2. Inne dokumenty 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych ( KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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 D - 08. 02. 02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na dr ogach.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

brukowej kostki betonowej w ilości  

 

chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kol orze czerwonym  m

2

 481,00 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i 

z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie apr o-

baty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny  

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się bet onową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości 

są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

 na długości    3 mm, 

 na szerokości    3 mm, 

 na grubości   5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkie rowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.  

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej  

a) średnia z sześciu kostek  

b) najmniejsza pojedynczej kostki  

 

60 

50 

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

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN -B-06250 [2]: 

a. pęknięcia próbki  

 

brak 
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b. strata masy, %, nie więcej niż  

c. obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż  

5 

 

20 

4 

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

4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż „32,5”. Zal eca 

się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada ć wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

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

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych param e-

trach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

2.3.3. Woda 

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

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laborat o-

ryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odpo rność na 

niskie temperatury i działanie soli.  

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

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  

Jeśli powierzchn ie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urz ądzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

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

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 

betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje 

je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.  

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i p o-

przecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D - 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wyk onywać 

bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.  

5.3. Podsypka 

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

wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej w ykonanie 

powinno być zgodne z warunkami określonymi  w ST D - 04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcze-

śniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub  zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wyn osiły od 2 

do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie w ibrowania 

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy uż y-

ciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi p owierzchni ubijanej 

w kierunku środka i jednocześnie w  kierunku poprzecznym kształtek.  

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

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z w y-

pełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

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

techniczną.  

Pozostałe wymagania określono w ST D - 05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża  

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

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:         1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:     2 cm, 

 szerokości koryta:     5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:  

 pomierzenie szerokości spoin,  

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibr owania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowad zać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m

2

 ułożonego 

chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m 

nie powinien przekraczać              1,0 cm.  

6.4.2. Sprawdzenie profilu po dłużnego  

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakter y-

styczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm. 
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 

m

2

 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 

profilu wynoszą  0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m

2

 (metr kwadratowy) wykonanego chod nika z brukowej kostki betonowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m

2

 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

 wykonanie koryta,  

 ew. wykonanie warstwy odsączającej,  

 wykonanie podsypki,  

 ułożenie kostki  brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

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

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczen ie wskaźnika piaskowego.  

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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D – 08. 03. 01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach  

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

obrzeża chodnikowego w ilości  

 

obrzeże betonowe 8 × 30 cm m 291,00 

ława betonowa z oporem z betonu  klasy B 10  m

3

 6,40 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odp owiednimi polskimi normami  i definicjami 

podanymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są:  

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN -80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

 piasek do wykonania ław,  

 cement wg PN-B-19701 [7], 

 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:  

 obrzeże wysokie - Ow. 

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

 gatunek 1  - G1, 

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

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

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych  

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego  

Tablica 1. Wymiary obrzeży 
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Rodzaj 

obrzeża 

Wymiary obrzeży,   cm 

1 b h r 

Ow 100 8 30 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Rodzaj 

wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka,   m  

Gatunek 1 

l 

 8 

b,   h 

 3 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie el e-

mentów powinny być równe i pros te. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych 

w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

 

Rodzaj wad i uszkodzeń  

Dopuszczalna wie lkość  

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm  2 

Szczerby i uszkodzenia  ograniczających powierzchnie górne (ściera lne) 

niedopuszczalne  

krawędzi i naroży  ograniczających   pozostałe p owierzchnie:   

 

liczba, max 2 

 

długość, mm, max  20 

 

głębokość, mm, max  6 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodz a-

jów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o w ymiarach co 

najmniej: gruboś ć 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  

2.4.5. Beton i jego składniki  

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN -B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powi nien odpowiadać wymaganiom PN -B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 

[6]. 

Materiały do zaprawy cementowo -piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D - 08.01.01 „Kra-

wężniki betonowe” pkt 2.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
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4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 0,7 wytr zymałości projektowanej.  

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

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w ST D - 08.01.01 „Krawężniki betonowe”.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN -B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom  ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku.  

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 

grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żw irem lub 

piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze św iatłem (odległością górnej 

powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, st a-

rannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo -piaskową w 

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkow icie na pełną 

głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do  ustawienia 

betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 

uszkodzeń występujących na powier zchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładn ością do 1 

mm, zgodnie z ustaleniami PN -B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiar ów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu su wmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w nar ożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego nar oża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 

mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla o d-

powiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a. koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  

b. podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 

pkt 5.3, 

c. ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odch y-

leniach:  

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 1 0 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projekto wą, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 wykonane koryto,  

 wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betono wego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów,  

 wykonanie koryta,  

 rozścielenie i ubicie podsypki,  

 ustawienie obrzeża,  

 wypełnienie spoin,  

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

2. PN-B-06250 Beton zwykły  

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiar u cech geometrycznych  

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  

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

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

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymag ania i badania  

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierz chni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
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D.09.00.00 ZIELEŃ ULICZNA  

D.09.01.01 ZIELEŃ ULICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykona nia i odbioru 

robót związanych z budową parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka zdrowia i stacji Caritas w Łubnianach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji r obót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

zakładaniem i pielęgnacją trawników,  w ilości: 

 

rozścielenie ziemi urodzajnej  m

3 

109,50 

obsianie zieleńców trawą wraz z pielęgnacją  m

2 

1095,00 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami pod a-

nymi w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozy skiwania i składowania, podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakter ystyki: 

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robó t budowlanych i zmagazynowana  

w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

2.4. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.  

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunko wy, klasę, numer no rmy wg której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni ulicznej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następuj ą-

cego sprzętu: 

glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  

wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  

kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
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Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

teren pod trawniki musi być  oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub kr a-

wężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),  

przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,  

teren powinien być wyrównany i splantowany,  

ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami minera lnymi oraz 

starannie wyrównana, 

przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

na terenie płaskim nasiona t raw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m

2

, chyba że ST przewiduje in aczej, 

na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m

2

, chyba że ST przewiduje inaczej,  

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania  

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez w ałowanie kolczatką, 

można już nie stosować wału gładkiego,  

mieszanka n asion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST.  

5.2.2. Pielęgnacja trawników  

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  

pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,  

następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed k olejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  

ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1 -miesięcznym wyprzedzeniem sp odziewanego 

nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę pa ździernika),  

koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych o dstępach czasu, przy 

czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uza leżniać od gatunku w ysianej trawy, 

chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy 

stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawn ika. 

Trawniki wymagają nawożenia  mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy prz y-

gotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczegó lnych porach roku:  

wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  

od połowy lata należy ograniczyć azot, z większając dawki potasu i fosforu, 

ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

określenia ilości zanieczyszczeń (w m

3

), 

pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  

wymiany gleby jałowej na ziemię  urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  

ilości rozrzuconego kompostu,  

prawidłowego uwałowania terenu,  

zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

gęstości zasiewu nasion,  

prawidłowej częstotliwości kos zenia trawników i ich odchwaszczania,  

okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez  tzw. „łysin”), 

obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

m

2

 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wielole tnich (oprócz 

roślin cebulkowych i róż),  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane z godnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia do tyczące podstawy płatności podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m

2

 trawnika obejmuje:  

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucen ie 

kompostu, 

zakładanie trawników,  

pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

3. PN-R-67023 Materiał szkółk arski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.  

 

  

 

 

 


