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 D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Wymaga ń 
Specyfikacja D-00.00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół 
nr 1 w Swarzędzu. 
Każda Polska Norma użyta w Specyfikacjach powinna być rozumiana jako „Polska Norma lub ekwiwalent”, 
gdzie techniczne wymagania nie mogą być określone w inny sposób przez obowiązujące Normy 
Międzynarodowe. 
1.2 Zakres stosowania Wymaga ń Ogólnych  
Jako część dokumentów kontraktowych Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3 Zestawienie Specyfikacji  
1.3.1. Zestawienie stosowanych Specyfikacji wymaganych w niniejszym Kontrakcie podano poniżej: 
D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
D.02.03.01c/e Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża. Geotkanina separacyjna, georuszt trójosiowy, 

geotkanina separacyjno-wzmacniająca  
D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D.04.02.01 Warstwa odsączająca 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.06.02  
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D.05.03.03  Nawierzchnia z kraty trawnikowej 
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 
D.08.01.02 Krawężniki i oporniki betonowe 
D.08.03.01a Betonowe obrzeża chodnikowe 
D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA 
D.09.01.01 Zieleń drogowa 
1.3.2 Specyfikacje zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze 

przetargu" stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instrukcje  
i przepisy stosujące się do Robót. 

1.3.3 W wielu rozdziałach Specyfikacji, pojawiają się odnośniki do różnych Polskich standardów, które 
powinny być podane i interpretowane w języku polskim. Te standardy należy uważać 
za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu z Rysunkami oraz 
Specyfikacją. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Najnowsza wersja standardów powinna być dostępna 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu o ile nie jest wymagane inaczej. 

1.4 Określenia podstawowe  
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1 Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.2 Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończenia. 

1.4.3 Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
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rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcą. 

1.4.4 Jezdnia  - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.5 Korona drogi  - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  

i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.6 Konstrukcja no śna (przęsło lub prz ęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta  

na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.7 Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
1.4.8 Koryto / podło że - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.4.9 Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

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 zasadniczej 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, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

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

i) Warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się  
do nawierzchni. 

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

1.4.11 Objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, przewidziany do usunięcia po zakończeniu 
budowy. 

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

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

1.4.14 Umocnione / gruntowe  pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego 
zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do 
ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.15   Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.16   Podło że ulepszone  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego, wzmocnienia podłoża i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

1.4.17   Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Rysunków. 
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1.4.18 Przepust  - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące  
do przepływu małych cieków wodnych pod drogą lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

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

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

1.5 Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania Rysunków, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 
przygotować i przedstawić metody wykonania robót do akceptacji Inspektora Nadzoru, która precyzuje 
podejście budowlane do każdego głównego elementu Robót.  
1.5.1 Rysunki  
Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inspektora Nadzoru lub osoby 
zastępującej 
Dla zakresu całej inwestycji : 

1) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
2) Projekt objazdów, tymczasowych dróg dojazdowych i technologicznych, jeżeli plan wykonania 

robót lub organizacja ruchu na czas budowy będzie ich wymagała, 
3) Geodezyjną dokumentację powykonawczą – 3 egzemplarze 
4) Mapę zasadniczą w skali 1:500 z pomiarem powykonawczym - 4 egzemplarze 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia. 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie, Wykonawca 
powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne  
do wykonania robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w umowie.  
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być  
w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki 
niezależnie od całości projektu. 
Rysunki przyjęte przez Inspektora Nadzoru: 
Inspektor Nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te 
komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i 
danych powinien skonsultować się z Inspektorem Nadzoru.  
Powiadomienie dotyczące konsultacji powinno być dostarczona, co najmniej 7 dni przed datą konsultacji 
oraz, jeśli jest to wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
wymaganej ilości kopii, co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.  
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inspektorowi 
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru. Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 
egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie 
wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem. Termin 
dostarczenia Rysunków powykonawczych nie później niż 14 dni przed datą przekazania Zamawiającemu 
ukończonego odcinka Robót. Mapy powykonawcze należy wykonać jako numeryczne w formie 
obowiązującej w danym Ośrodku Geodezyjnym. Mapą zasadniczą w skali 1:500 dotyczącą pomiaru 
powykonawczego należy objąć pełen zakres zrealizowanych robót. Ponadto na mapę zasadniczą należy 
nanieść wszystkie punkty graniczne określające granicę pasa drogowego. 
1.5.2 Organizacja ruchu  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (drogowego, pieszego) lub podobnego na 
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem, organem zarządzającym ruchem i Policją projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  
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W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca również pozyska wszystkie niezbędne zezwolenia od odpowiedniego 
Zarządu Drogowego z uwzględnieniem przyjętych szlaków transportowych dla zaopatrzenia budowy w 
materiały.  
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt 
przez cały okres trwania budowy. 
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, szyny kierunkowe, bariery betonowe typu New Jersey i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadozru. 
W projekcie organizacji ruchu na czas budowy i załączonym do niego schemacie, Wykonawca powinien 
uwzględnić następujące wymagania: 
i) Na drodze lub objazdach musi być przewidziane utrzymanie 2-kierunkowego ruchu w ciągu całego 

okresu trwania budowy; 
ii) Za zgodą właściwych władz oraz Inspektora Nadzoru może być dopuszczone na drogach 

bocznych automatyczne sterowanie ruchu jednokierunkowego; 
iii) Wykonawca zastosuje wszelkie niezbędne środki techniczne w postaci oznakowania pionowego, 

poziomego oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu wynikające z Rysunków, uzgodnień  
z zarządcą drogi, wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz wymogami polskiego prawa; 

iv) Niedopuszczalne jest malowanie tymczasowe nowej nawierzchni. Należy stosować rozwiązania 
niepozostawiające trwałych śladów na nawierzchni. Zaleca się zastosowanie niskich separatorów 
ruchu oraz znaków U-54 c,d.  

1.5.3 Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
i odpadów w tym miedzy innymi :  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
 ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

c) 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: 

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

1.5.4 Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  
w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
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technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.6 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nad, na, i pod powierzchnią ziemi i za urządzenia , takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia wszelkich instalacji i urządzeń  
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
i urządzeń nad, na, i pod powierzchnią ziemi. 
1.5.7 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz  
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.5.8 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
1.5.9 Zgodno ść z wymaganiami zezwole ń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 
(zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Wykonawca stworzy 
harmonogram prac, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania 
poszczególnych odcinków robót, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wydającej 
zezwolenie na wykonanie inspekcji i sprawdzenie Robót, uczestniczenie w procedurach badań i kontroli w 
zakresie związanym z zezwoleniem. Działania te nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanej 
z umowa. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 
Wszystkie stosowane materiały będą zgodne z aktualnymi polskimi normami lub spełniają wymogi 
aktualnych rozporządzeń. 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rejestracją ich do Robót. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  
na danym obszarze. 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
21 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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3 SPRZĘT WYKONAWCY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, zostanie przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
Praca zastosowanego sprzętu np. walców wibracyjnych nie może spowodować uszkodzeń istniejącej 
zabudowy. 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych 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 wszystkich 
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 piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Wszystkie roboty będą prowadzone pod : 
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� stałym nadzorem środowiskowym sprawowanym w ramach Nadzoru Inwestorskiego, 
� stałym niezależnym nadzorem archeologicznym powołanym przez Zamawiającego, 

Jeżeli takie nadzory są wymagane odpowiednimi przepisami. 
Zasady funkcjonowania obydwu nadzorów zostaną określone poleceniem Inspektora Nadzoru. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jako ści (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjami oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości winien być zgodny z wymaganiami ISO 9000. 
6.2 Zasady prowadzenia Robót  
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, instrukcjami i 
wytycznymi.  Praca zastosowanego sprzętu np. walców wibracyjnych nie może spowodować uszkodzeń 
istniejącej zabudowy. 
6.3 Zasady kontroli jako ści Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty (kalibracji, komparacji, wzorcowania lub sprawdzenia ze 
wzorcami) potwierdzające prawidłowe działanie wszystkich stosowanych urządzeń i sprzętu badawczego. 
Dokumenty te będą zgodne z wymaganiami norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.4 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek i badaniach. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.5 Badania i pomiary  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.6 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
6.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać lub wymagać próbki materiałów oraz prowadzić badania niezależnie  
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W przypadku gdy wyniki dodatkowych badań będą negatywne 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. W przeciwnym razie całkowitymi kosztami zostanie obciążony Zamawiający. 
6.8 Jakości materiałów i urz ądzeń 
Jakość materiałów i urządzeń powinna być zgodna z obowiązującymi polskimi normami oraz aktualnie 
obowiązującymi rozporządzeniami. 
6.9 Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy  

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia prac. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane zgodnie z polskim prawem. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia 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) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne Laboratorium Wykonawcy, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
 i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenia na budowę, 
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. 
g) inne wymagane prawem pozwolenia 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 

7 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Rodzaje odbiorów Robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu. 
7.2 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór wykonania jakiejkolwiek warstwy konstrukcyjnej nawierzchni może być wykonany tylko na 
podstawie bezpośrednich pomiarów jej grubości ( nie geodezyjnych pomiarów wysokościowych) 
wykonanych w obecności inspektora nadzoru na budowie (np. odkrywka, odwiert). Z pomiaru grubości 
warstwy lub pakietu warstw (konstrukcja) należy sporządzić protokół, w którym trzeba podać datę pomiaru, 
opis badanego miejsca, rodzaj badanej warstwy, grubość projektowa i zbadana, wnioski o przyjęciu lub 
odrzuceniu, skład komisji. Dla kilku miejsc można zrobić zestawienie tabelaryczne. 
7.3 Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
7.4 Odbiór ostateczny Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie i na naradach, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 6.9. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Rysunki z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy, 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami  
i PZJ, 

- opinię technologiczną, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

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. 
W czasie odbioru robót w okresie zgłaszania wad (do wystawienia świadectwa wykonania) Wykonawca 
musi zapewnić niezbędny sprzęt umożliwiający dokonanie przeglądu wszystkich obiektów. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1 Ustalenia ogólne  
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Wykonanie objazdów, tymczasowych dróg dojazdowych i technologicznych oraz organizacji ruchu 
obejmuje: 
 (a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi 
Nadzoru 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) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu.  
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(g) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  

pionowych, poziomych, barier i świateł 
(h) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(i) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(j) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki ,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.). 
4. Aktualne wydania norm. 
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY  I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH ORAZ WZNOWIENIE 
ZNISZCZONYCH PUNKTÓW I STABILIZACJI PASA DROGOWEGO.  (kod CPV 45111200-0) 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

- wyznaczeniem osi trasy oraz pozostałych  elementów projektu budowlanego, 
- założeniem oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych  
- wyznaczeniem (wznowieniem) znaków granicznych, znaków „PD” oraz punktów 

szczegółowej osnowy realizacyjnej, 
- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej 

wybudowanej drogi. 
w ramach przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy 
Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacją D-0.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz 
innych elementów projektu budowlanego. Specyfikacja dotyczy również odtworzenia w trakcie budowy 
znaków granicznych, znaków „PD”. Wszystkie czynności ujęte w punktach 1.3.1-1.3.3 należą 
do obowiązków Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wszelkie wykonywane prace 
powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wyszczególnione w pkt.10. 
1.3.1. Wyznaczenie osi trasy i oraz pozostałych  elementów projektu budowlanego  
W zakres robót pomiarowych, wchodzą: 
a) wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i szczegółowych  trasy, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4 Określenia podstawowe 
punkty główne trasy – główne punkty geometryczne trasy niezbędne do prawidłowego wytyczenia jej 
geometrii w terenie. 
1.4.1. Znak „PD” pasa drogowego –  świadek znaku granicznego umiejscowiony bezpośrednio przed 
znakiem granicznym i na odcinkach prostych, w odległościach nie przekraczających 200 m,  
z zachowaniem widoczności pomiędzy sąsiednimi znakami. Projekt rozmieszczenia znaków „PD” należy 
uzgodnić z Zamawiającym.  
Znak należy umieścić napisem do strony wewnętrznej pasa drogowego. Wymiary słupa oraz szczegóły 
kolorystyki muszą być zgodne z poniższym rysunkiem (rys. nr 1). 
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Rys. 1 Szczegółowy rysunek znaku „PD” 

1.4.2. Znaki graniczne  - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a także trwały 
element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. 
Stabilizację punktów granicznych należy wykonać znakami naziemnymi i podziemnymi. Na terenach 
o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwałego materiału 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w Specyfikacji D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. (rodzaj  materiału i jego wymiary – w 
zależności od warunków terenowych).  
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,2 do 1,5 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Znak graniczny jest geodezyjnym słupkiem z betonu C 20/25, najczęściej w postaci ściętego ostrosłupa 
o kwadratowej podstawie z wyrytym na górze krzyżem (patrz załącznik, rys. 1). 
Świadek punktu granicznego jest słupkiem z betonu C 20/25 o długości 100 cm i przekroju poprzecznym 
10 × 12 cm. Słupek zbrojony jest czterema prętami średnicy 10 mm. Słupek w części nadziemnej długości 
50 cm na barwę żółtą. W części nadziemnej znajduje się napis wklęsły na głębokość 0,5 cm 
z czarnymi literami wysokości 7 cm PAS  DROGOWY  
Wbudowane materiały słupków powinny charakteryzować się wytrzymałością na ściskanie dla betonu 
C 20/25, nasiąkliwością poniżej 5% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością. Wykonawca wytwarzający 
samodzielnie słupki powinien wykonać badania próbek betonu i przedstawić wyniki badań Inspektorowi 
Nadzoru. 
Gotowe wyroby powinny być wolne od spękań, wykruszeń i ubytków, a powierzchnie powinny być gładkie, 
bez śladów po pęcherzach powietrznych. 
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- słupek o wym. 100 x 12 x 
10 cm 
wykonany z betonu C20/25 
zbrojonego czteroma 
prętami Ø10 mm 
- napis wytłoczony wys. 6,5 
cm –   kolor czarny,  
- część nadziemna o wys. 50 
cm pomalowana zółtą 
wodoodporną farbą, 
- część podziemna – 
zaasfaltowana lepikiem 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
−  tachimetry elektroniczne, 
− dwuczęstotliwościowe odbiorniki GPS, umożliwiające pracę w trybie RTK 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
− samochód dostawczy  
Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru oraz powinien posiadać aktualne atesty oraz świadectwa 
komparacji. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
Znaki „PD” i graniczniki  betonowe  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w pozycji 
poziomej. Elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu . Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót, w tym założyć szczegółową osnowę 
realizacyjną 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich niezgodnościach 
wykrytych podczas tyczenia  punktów głównych trasy (i (lub) reperów roboczych). Niezgodności powinny 
zostać wyjaśnione a ewentualne błędy  usunięte.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
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5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punkt ów wysoko ściowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane  przy użyciu pali 
drewnianych  a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
100 m. przy zachowaniu wzajemnej widoczności. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, 
a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w 
postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, i jej rozwinięcie – szczegółową osnowę realizacyjną założoną przez 
Wykonawcę. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki 
lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr 
oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować 
do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
5.6. Wyznaczenie stałych punktów pomiaru geodezyjne go (kontrolnego) 
Przed przystąpieniem do robót na czas ich wykonywania,  należy wyznaczyć co 20m (w pasie robót) stałe 
punkty do pomiaru geodezyjnego (kontrolnego) w przekroju poprzecznym drogi :  
-  stanu istniejącego  
-  po frezowaniu  
-  po wykonaniu koryta pod konstrukcję 
-  po wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
Ilość punktów w przekroju porzecznym powinna być tak dobrana by dokładnie zdjąć przekrój na każdym 
w/w etapie wykonywanych  robót.  
Punkty określające wyznaczone przekroje  należy zastabilizować w gruncie w sposób trwały i chronić przed 
zniszczeniem prze okres trwania robót.. Ich lokalizację należy określić za pomocą współrzędnych.  
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Przed rozpoczęciem robót, taki plan przekrojów, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru.  
Każdorazowo, Inspektor Nadzoru zanim wyda zgodę na wykonywanie robót wyżej określonych, 
Wykonawca  musi przekazać komplet opracowanych wyników pomiaru geodezyjnego. 
5.7. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 
5.7.1. Zebranie materiałów i informacji 
Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcje 
dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej 
i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 
W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja 
sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 
Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 
– klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów 

powykonawczych, 
– rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
– zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji 

o wyniku pomiaru powykonawczego. 
5.7.2. Prace pomiarowe i kameralne 
W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniejącej 
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją opisów 
topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie 
odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy 
pomiarowej. 
Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary 
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 [8] GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej 
oraz treść dodatkową obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki 
drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzędnymi wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie 
drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami 
i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy, studnie z ich średnicami, przekroje poprzeczne dróg 
co 20÷50 m oraz inne elementy według wymagań Zamawiającego. 
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści 
na mapę zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem 
i kreśleniem ręcznym) lub przy pomocy plotera. 
Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione 
w drugim akapicie niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną 
względnie analogową). 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], 
z podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną 
przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. Sposób skompletowania i formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji 
należy uzgodnić z ośrodkiem oraz ustalić czy tę dokumentację należy okazać Zamawiającemu 
do wglądu. 
5.7.3. Dokumentacja dla Zamawiającego 
Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące materiały: 
– sprawozdanie techniczne, 
– wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie 5.7.2, 
– kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych 

w postaci dysku i wydruku na papierze, 
– kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
– kopie opisów topograficznych, 
– kopie szkiców polowych, 
– nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżeli mapa 

realizowana jest numerycznie, 
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– inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

6. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
7.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
Nadzoru. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  D-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz.1629 ze zm.) 
3.  [Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii]: 
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
- Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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D-01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC (KOD CPV  45111100-9) 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z rozbiórką elementów dróg i ulic, które zostaną wykonane w ramach przebudowy wewnętrznego układu 
drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1, zgodnie ze Specyfikacją D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− nawierzchni z elementów betonowych tj. płyty betonowe, kostka betonowa, 
− podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 
− podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt 2. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt.3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 
− piły mechaniczne, 
− młoty pneumatyczne, 
− frezarki, 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− koparki, 
− zrywarki, 
− żurawie samochodowe 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt.4. 
4.2 Transport materiału z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
Wszystkie pozostałe materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni bitumicznych należy zastosować frezarki drogowe, lub inny 
sprzęt umożliwiający rozbiórkę nawierzchni bitumicznej na wymaganą głębokość. Frezy należy przewieźć 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Przy pozostałych materiałach z rozbiórki nie ujętych w punkcie 4.2  ST należy sortować wg uwagi  
w punkcie 5.1 niniejszej specyfikacji technicznej. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w dokumentacji projektowej  
lub wg wskazań Inspektora Nadzoru. 
Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposób 
zalecony przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi 
były pionowe, prostopadłe do osi drogi, aby nie były postrzępione. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ulic na odcinkach wykopów drogowych powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
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Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji D-02.01.01 oraz 
D-02.03.01. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt.6. 
6.2 Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
− dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru, w zakresie kompletności 

wykonywanych robót, 
− wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji  

7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady odbioru robót podano Specyfikacji  D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTY CH (kod CPV 45111200-0) 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych (wykonanie wykopów), które zostaną wykonane w ramach przebudowy wewnętrznego układu 
drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacją D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania wykopów w gruntach 
nieskalistych (kat. I - V), zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
1.4.1 Budowla ziemna  – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów  
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia 
od środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym. 
1.4.2 Wysoko ść nasypu lub gł ęboko ść wykopu  – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.3 Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4 Wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5 Wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6 Bagno  - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.7. Odkład  – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.4.8 Podło że nawierzchni  – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej  jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej 
powierzchni robót ziemnych.  
1.4.9 Podło że budowli ziemnej (nasypu i wykopu)  – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w 
której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
1.4.10 Skarpa –  zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
1.4.11 Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru: 

Is = ρd / ρds 
w którym:  
ρd  -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12  (Mg/m3). 

1.4.12 Wskaźnik ró żnoziarnisto ści  – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

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

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 1.5. 
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2 MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji  
D-00.00.00, Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.2 Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by ć przez Wykonawc ę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów po wcze śniejszej akceptacji ich przez Inspektora 
Nadzoru.  
Przydatność gruntów z wykopów do budowy nasypów we wstępnej fazie powinna zostać oceniona 
makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odbyć się na podstawie 
zbadanych parametrów istotnych dla warstwy i roli jaką pełni np. (wodoprzepuszczalność, wskaźnik 
różnoziarnistości, wskaźnik CBR, wskaźnik piaskowy, kapilarność bierna, powinna zostać określona 
wilgotność optymalna w celu prawidłowego wbudowania – badania wymieniono w pkt 6.3.2. w D-
02.03.01). po przedstawieniu badań Inspektorowi Nadzoru i za zgodą Inspektora Nadzoru nastąpi 
wbudowanie w dedykowaną warstwę. W przypadku kiedy wyniki nie spełniają założeń fizyczno-
technicznych należy grunt poddać zabiegowi technologicznemu, który poprawi te właściwości. 
Miejsce i sposób ich wbudowania należy ustalić na etapie prowadzenia robót zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszej specyfikacji. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w Specyfikacji D-02.03.01 
„Wykonywanie nasypów”, pkt. 2.2, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Sposób 
zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
Grunty i materiały do budowy nasypów mogą być przydatne bez zastrzeżeń i z zastrzeżeniami podane w 
tabeli 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1a. 
Tabela 1  Przydatność gruntów i innych materiałów do wykonywania budowli ziemnych opracowana 
na podstawie PN-S-02205. 
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Przeznaczenie Przydatne  Przydatne z 
zastrzeżeniami 

Treść zastrzeżenia 

1 2 3 4 

Na dolne 
warstwy 
nasypów  
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również  gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio 
i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane  
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęglowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste 
i pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 
3m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny 
i gliny pylaste oraz inne o 
wL<35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
- w przypadku żużli należy 
skontrolować ich odporność 
na rozpad żelazawy wg PN-B-
06714/39  oraz krzemianowy 
wg PN-B-06714/37 . 
Odporność powinna być 
całkowita 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylastezwięzłe oraz 
inne grunty o wL od 35% 
do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 
3m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 
lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad – łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglone 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo - 
żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnioziarniste 
 

  

  

  

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 
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Tabela 1a Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 z dodatkowym 
warunkiem wodoprzepuszczalności. 

Lp. Właściwo ści Jedn. Grupy gruntów 
   niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel nierozpadowy 

− piasek 
pylasty 

− zwietrzelina 
gliniasta 

− rumosz 
gliniasty 

− żwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe  
− glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 

5 Wskaźnik 
wodoprzepusz-
czalności 

m/dobę 
w. mrozoochronna >5 
w. odsączająca > 8 

- - 

2.3 Dokop 
Miejsce dokopu powinno być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru po przedstawieniu wyników badań 
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżących badań kontrolnych gruntów.  

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych w gruntach nieskalistych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, koparki do gruntów nawodnionych, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

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

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.4. 
4.2 Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu/materiału, (podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G1 oraz G4 . W podłożu pod warstwą 
humusu występują piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (G4), piaski średnie w stanie 
średniozagęszczonym (G1) oraz gliny w stanie plastycznym (G4)),  jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być 
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ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanegodo urabiania i wbudowania 
gruntu(materiału). 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5.  
Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, 
zdjęcie warstwy humusu, wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich oraz rozbiórki elementów dróg 
i ulic należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami oraz z poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi 
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona 
obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu,ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo 
od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga 
zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 
O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go 
do głębokości około 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. Roboty ziemne w rejonie 
istniejących drzew należy wykonywać ręcznie, aby nie uszkodzić bazy korzeniowej.  
Termin oraz sposób wykonywania robót w gruntach nawodnionych należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru. Odspojone grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów (np. torfy) powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Z powodu nadmiernej wilgotności Inspektor Nadzoru może 
nakazać czasowe pozostawienie gruntu na terenie budowy. 
5.1 Wykonywanie wykopów sprz ętem mechanicznym   
Grunt wydobywany z wykopów sposobem mechanicznym powinien być niezwłocznie przewieziony 
do budowy nasypów albo na odkład. Wykonawca powinien prowadzić roboty w taki sposób, aby grunty 
o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie.  
Odstępstwo od powyższej zasady jest możliwe tylko w przypadku skomplikowanego układu warstw 
geotechnicznych lub przy małym zakresie robót i wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Wykopy powinny 
być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić bezzwłocznie do 
wykonania następnej warstwy. 
Odspojonego gruntu nie można przewozić na nasyp, jeżeli Wykonawca nie zapewnił odpowiedniego 
sprzętu do układania i zagęszczenia warstw nasypu. W przypadku zamarzniętego gruntu można  go 
odspajać tylko do głębokości 0.5m powyżej projektowanego podłoża gruntowego. 
5.2. Wykonanie wykopów sposobem r ęcznym   
Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać: 
− w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 
− w dolnej strefie wykopów fundamentowych, dla której zgodnie z dokumentacją projektową  

wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podłoża 
− w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podłoża. 
Urobek wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w odległości 
od krawędzi wykopu zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. Wydobyty 
grunt powinien stanowić zabezpieczenie przed prawdopodobnym spływem wody opadowej do wykopu. 
W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu należy umieszczać w łyżce koparki, która dokona 
załadunku na skrzynię samochodu. 
5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Zgodnie z opinią geotechniczną, wody gruntowej stwierdzono 
 na głębokościach od 1,1m do 3,2m. 
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W 
czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.  
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Wymagania dotycz ące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie wskaźnika 
zagęszczenia Is. 
Alternatywnie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów 
o wskaźniku plastyczności Ip ≥ 10 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej, można oceniać na 
podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io. 
Badania przeprowadza się płytą o średnicy D ≥ 300 mm. Na podstawie badania określa się wartości 
pierwotnego E1  i wtórnego modułu odkształcenia E2 wg PN-S-02205 zał. B i wartość IO jako stosunek 
modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
Wartość modułu odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa 
według wzoru ( przy obciążeniu max. do 0,25 MPa): 

D
s

p
E

∆
∆=

4

3
2  

w którym: 
D – średnica płyty, mm 
∆p – przyrost obciążenia, MPa 
∆s – przyrost odkształcenia, mm” 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w podłożu wykopów, zgodnie z normą PN-S-
02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne . Wymagania i badania.” podano w tabeli 2.  
Tablica 2.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach (podłoże) i miejscach zerowych 
robót ziemnych. 

 Kategoria ruchu KR2+ ścieżka rowerowa+ 
chodnik  

Strefa korpusu liczona od 
poziomu robót ziemnych wg 
PN-S-02205 

 
 
Pozio
m 
[m]  

  E2 [MPa]  
Is 
rI 

Nsp Sp 

poziom robót ziemnych 0,0 

 

 100 100 
w-wa o grub. od 0 do 0,20 m  1,0   
poziom w-wy na głębokości  0,20  80 60 
w-wa o grub. od 0,2 m do 0,5 m  0,97   
poziom w-wy na głębokości  0,50  60 30 
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Dla kontroli zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
wymagania są następujące: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków: IO ≤ 2.2 przy wymaganej wartości IS ≥ 1.0, 
IO ≤ 2.5 przy wymaganej wartości IS < 1.0, 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, 
glin zwięzłych, iłów: IO ≤ 2.0, 

c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 
piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) : 
IO ≤ 3.0 . 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 2. Jeżeli 
wartości nośności i wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe 
do zastosowania środki, o ile nie są określone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszty powyższych czynności Wykonawca powinien uwzględnić w 
kosztach jednostkowych robót. 
5.7 Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
powierzchni korpusu.  
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 6.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
b) zapewnienie stateczności skarp 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.7. 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót zi emnych 
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.3 Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1 Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
Tablica 3 .Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 25m na prostych, w punktach 
głównych łuku co 20m na łukach oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości. 

2. Pomiar szerokości dna rowów 
 
 

3. Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

Co 25m a na odcinkach krzywoliniowych co 10m. 
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4. Pomiar pochylenia skarp Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 25m na prostych, w punktach 
głównych łuku co 20m na łukach oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości. 

5. Pomiar równości powierzchni korpusu 
6. Pomiar równości skarp++ 

7. Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 25m oraz w 
punktach wątpliwych 

8. Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej warstwy lecz nie 
rzadziej niż dwa razy na każde 100m2  

6.3.2 Szeroko ść korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm. 
6.3.3 Szeroko ść dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 
6.3.4 Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż – 3cm 
, + 1cm. 
6.3.5 Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6 Równo ść korony korpusu  
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 
6.3.7 Równo ść skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10cm. 
6.3.8 Spadek podłu żny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych 
niż -3cm lub +1cm. 
6.3.9 Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12  powinien być zgodny z założonym 
w specyfikacji. 
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe.  

7 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Roboty 
ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 
1. PN –B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki  

miar. 
2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
5. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
6. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne..  
7. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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8. PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 

i lotniskowych.  
11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
12. BN-76/8950-03 Obliczania współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie 

uziarnienia i porowatości. 
10.2 Inne dokumenty 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002. 
14. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – GDDP – 1998 
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D.02.03.01C WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA. GEOTKANINA SEPARACYJNA, 
GEORUSZT TRÓJOSIOWY, GEOTKANINA SEPARACYJNO-WZMACNI AJĄCA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem (geotkaniną separacyjna) 
podłoża w ramach przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach, ulicach i placach. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem wzmocnienia podłoża nasypu na gruncie słabonośnym za pomocą geosyntetyku 
zastosowanego przy budowie: 
− trwałych nasypów dróg, 
− dróg tymczasowych, 
− innych zastosowań. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien 
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, 
geomembrany. 
1.4.2. Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest 
zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) 
i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty. 
1.4.3. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub 
więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów. 
1.4.4. Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków, np. 
geowłókniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty. 
1.4.5. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, 
z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi  
1.4.6. Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, wykonanych 
jako ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane. 
1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy 
rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu.  
1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa 
drogowego. 
1.4.9. Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 
nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu. 
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża nasypu za pomocą geosyntetyku powinny być zgodne 
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 
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2.2.2.  Geosyntetyk 
Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej (np. geowłóknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.). 
Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od słabego podłoża zaleca się materiały 
o wytrzymałości co najmniej 8 kN/m oraz dużej odkształcalności (np. włókniny o wydłużeniu przy zerwaniu 
co najmniej 40%); materiały te powinny zapewnić swobodny przepływ wody. 
Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, 
długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą 
być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw 
działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. 
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania 
należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed 
długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać 
wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy 
układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
2.2.3.  Charakterystyka geotkaniny separacyjnej: 

Parametr Warto ść Tolerancja Metoda badania 

Wytrzymałość na rozciąganie, co najmniej [kN/m] 

• wzdłuż  
• wszerz 

 
15 
15 

 
-1,5 
-1,5 

EN ISO 10319 

Odkształcenie przy zerwaniu, nie więcej niż [%]  

• wzdłuż  
• wszerz 

 
16 
16 

 
±3 
±3 

EN ISO 10319 

Statyczny opór na przebicie CBR, co najmniej [N]  2000 -200 EN ISO 12236 

Opór na przebicie dynamiczne, nie więcej niż 
[mm] 17 +3 EN ISO 13443 

Umowny wymiar porów O90 [µm]  290 ±110 EN ISO 12956 

 
a) Do wykonania robót należy użyć materiału geotekstylnego tkanego wykonanego z tasiemek 
polipropylenowych, w którym można wyodrębnić wątek oraz osnowę. 
b) Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna być 
odporna na czynniki środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i warunków 
eksploatacyjnych. 
c) Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w Tablicy 8. 
d) Geotkanina użyta jako warstwa separacyjna powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami 
określonymi w normie jakościowej ISO 9001. 
e) Geotkanina powinna posiadać oznakowanie CE. 
2.2.4.  Grunty na nasypy 
 Grunty na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem  podło ża nasypu 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) do układania geosyntetyków 
 układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez 

podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. 
b) do wykonania robót ziemnych 
 równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadające wymaganiom SST D-

02.00.00 [3]. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
− ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
− niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 

rozciąć geowłókniny. 
Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami SST D-02.00.00 [3]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń 
podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora.  
5.3. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia przeszkód, 
przygotowania podłoża i ew. usunięcia górnej warstwy podłoża słabonośnego. 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty 
rozbiórkowe powinny odpowiadać wymaganiom SST D-01.00.00 [2]. 
Przygotowanie podłoża wymaga: 
− usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, 

a także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kożucha), 
− wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał 

geotekstylny przylegał na całej powierzchni do podłoża. 
5.4. Układanie i zasypywanie geosyntetyków 
Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, 
kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. 
Wskazany jest kierunek układania „pod górę”. 
Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady 
sąsiednich pasm powinny wynosić 50 cm, na podłożu bardzo słabym (CBR ≤ 2%) i nierównym lub 
w bieżącej wodzie - nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, 
to można je układać wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby 
zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami 
w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych 
przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń 
specjalnych itp. 
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń. W 
przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyżowy z przeplecionych 
prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową 
współpracę materiału. 
Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na 
potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. Nie należy przy tym 
dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania warstw rolki. 
Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana 
na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Duże 
kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W takim 
przypadku celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma należy 
układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału. 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn 
bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 
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cm. Za zgodą Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie 
kolein powoduje wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom 
gruntu. Koleiny następnie wypełnia się zasypką. 
Sposób wykonania nasypu powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiadać 
wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. 
5.5. Inne roboty 
Do innych robót, nie należących bezpośrednio do zakresu robót przy wzmocnieniu geosyntetykiem podłoża 
nasypu mogą należeć: nawierzchnia, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy odwodnienia, 
umocnienie skarp itp., które powinny być ujęte w osobnych pozycjach kosztorysowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

−  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 
badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Oczyszczenie i wyrównanie terenu Całe podłoże Wg pktu 5.3 
2 Zgodność z dokumentacją projektową  Kontrola 

bieżąca 
 Wg dokumentacji 

projektowej 
3 Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, 

przyleganie do gruntu, wymiary, 
wielkość zakładu itp. 

 
Jw. 

 Wg dokumentacji 
projektowej, aprobaty 
technicznej i pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed 
przemieszczeniem, prawidłowość połą-
czeń, zakotwień, balastu itp. 

 
Jw.  

 
 Jw. 

5 Wykonanie nasypu Jw.  Wg SST D-02.00.00  
6 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 

roboczego pojazdów 
 Jw.  Wg pktu 5.4 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ułożenie geosyntetyku. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] oraz niniejszej SST. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. specyfikacje techniczne 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

9.2. Inne dokumenty 
4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 

2002 
 



 
36 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU 

  
 

D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2. Zakres stosowania  
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót obj ętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

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

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
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Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inspektora. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi 

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

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

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

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad 
i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło ża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
9. 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 SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach 
przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół 
nr 1 w Swarzędzu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstw odsączających  o grubości 25 cm z piasku. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: piaski, 
2.3. Wymagania dla piasku 

 Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie piasku 
Jeżeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowany bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport piasku 
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podło ża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie piasku 
Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego piasku powinna 
być taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481  Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

po zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.. 
5.5. Utrzymanie warstwy ods ączającej i odcinaj ącej 
Warstwa odsączająca a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywane w dobrym stanie. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości  piasku określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,wilgotność kruszywa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04.  Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 
łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy  odsączającej, określony wg BN-77/8931-12   nie powinien być mniejszy 
od  1.00. 
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6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 
6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

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

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 

 
 
 

  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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 D-04.04.02 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAM ANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE (KOD CPV 45233000-9) 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
podbudowy i nawierzchni na poboczach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, które 
zostaną wykonane w ramach przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacją D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 , zgodnie 
z grubością i lokalizacją wg dokumentacji projektowej  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w Specyfikacji D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
1.4.1 Stabilizacja mechaniczna  - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
2.2 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości 
i spełniały wymagania podane w tablicy 1. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie 
wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według 
PN-EN 13286-2, powinna odpowiadać wymaganiom tablicy 1. 
2.3 Właściwo ści kruszywa 
Należy zastosowa ć kruszywa spełniaj ące wymagania podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1 . Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

Właściwość 
Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych (kategorie według PN-EN 13242) 

Odn. do tablicy 
w PN-EN 13242 

 Podbudowa zasadnicza  

 KR1-KR2   

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

GC80/20, 
GF80, 
GA75 

Tablica 2 

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

 
GTC20/15 Tablica 3 

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

 
GTF10, 
GTA20 

Tablica 4 
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Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4, a) maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

 
FI50 Tablica 5 

lub b) maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

 
SI55 

Tablica 6 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym 
wg. PN-EN 933-5 

 
 
C90/3 Tablica 7 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym* 

fDeklarowana Tablica 8 

b) w kruszywie drobnym* fDeklarowana Tablica 8 

Jakość pyłów 
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a 
tylko w mieszankach wg wymagań p. 2.2-2.4 

 

Odporność na rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż: 

LA40 Tablica 9 

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

MDE 

Deklarowana 
Tablica 11 

Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 
7, 8 albo 9 

Deklarowana 
- 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 
rozdział 7,  
8 albo 9 (zależności od frakcji) 

WA242**** 
- 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie  
wg PN-EN 1744-1 

ASNR 
Tablica 12 

Całkowita zawartość siarki wg PN-
EN 1744-1 

SNR 

 
Tablica 13 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego wg PN-EN 1744-1, 
rozdział 19.3 

V5 

 Tablica 14 

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

Brak rozpadu 
- 

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

Brak rozpadu 
- 

Składniki rozpuszczalne w wodzie 
wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
środowiska wg odrębnych przepisów 

 

Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich jak: drewno, szkło i plastik, 
mogących pogorszyć produkt końcowy 

 

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

SBLA 
 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1 

F4 Tablica18 

Skład materiałowy Deklarowany - 
*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych. 
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność. 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR 5 – KR 6 dopuszcza 
się jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA ≤ 35 
2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy 
2.4.1 Zawarto ść pyłu 
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Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna 
spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartość pyłów należy oznaczać według PN-EN 933-
1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy badać i deklarować 
po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora .Zawartość pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tabeli 4. 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw 
do warstwy podbudowy pomocniczej. 
2.4.2 Zawarto ść nadziarna 
Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna 
w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
2.4.3 Uziarnienie 
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy 
pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rys. 1. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. 
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, 
po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem 
uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, 
mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku. 
Rysunek 1  Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej 

 
Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach 
ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, 
aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
Tablica 2 . Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie 
z deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Mieszanka 
niezwiązana 

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

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 
 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się 
w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości 
uziarnienia zawarte w tablicy 3. 
Tablica 3 . Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas 

badań kontrolnych produkowanych mieszanek 
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Mieszanka 
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach  
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5 

0/31,5 
min max min max min max min max min max min max min max min max 
4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

Oprócz wymagań podstawowych przedstawionych na rys. 2 wymaga się, aby 90% uziarnień zbadanych w 
ramach ZKP w okresie 6 m-cy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewnić 
jednorodność i ciągłość mieszanki. 
2.4.4 Wrażliwo ść na mróz, wodoprzepuszczalno ść 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać wymagania 
wg tablicy 4. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie wrażliwości 
na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 
według PN EN 13286-2. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej 
do podbudowy pomocniczej. 
2.4.5 Zawarto ść wody 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4. 
2.4.6 Wskaźnik CBR 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej 
do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć 
wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 4. 
Tablica 4 . Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki 
niezwiązanej przeznaczonej do: 

Podbudowy zasadniczej 

KR1 (zjazdy, chodniki) 
KR 5 

Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 0/31,5 
Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 UF9 

Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR LFNR 

Zawartość, nadziarna: kategoria OC: OC90 OC90 

Wymagania wobec uziarnienia 
Krzywe uziarnienia wg 
rys. 12 

Krzywe uziarnienia 
wg rys. 12 

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii - porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością (S) 

Wg tab. 4 Wg tab. 4 

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

Wg tab. 5 Wg tab. 5 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE*), co 
najmniej 

SE45 SE45 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria 
nie wyższa niż: 

LA35 LA35 

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

Deklarowana Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F4 F4 

Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej 

≥ 80 ≥ 80 
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Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki 
niezwiązanej przeznaczonej do: 

Podbudowy zasadniczej 

KR1 (zjazdy, chodniki) 
KR 5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proctora 
do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0, współczynnik 
filtracji, co najmniej cm/s 

brak wymagań brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance zagęszczanej,% 
(m/m), wilgotności optymalnej wg metody Proctora 

80÷100 80÷100 

*) Badanie wska źnika piaskowego SE nale ży wykona ć na mieszance po pi ęciokrotnym 
zagęszczeniu metod ą Proctora wg PN-EN 13286-2. 
2.5 Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008. 
2.6 Kontrola jako ści materiałów w okresie dostaw 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów 
na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi 
w p.2.3. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania podbudowy i nawierzchni 
Do wykonania podbudów i nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 
stosować: 

− mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę, 

− równiarki lub układarki z automatycznym sterowaniem do rozkładania materiału, 
− walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne, 
− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania 

w miejscach trudnodostępnych. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt. 4. 
4.2 Transport kruszyw 
Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. 
Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne należy 
zabezpieczyć przed rozpyleniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Przygotowanie podło ża 
Podłoże pod warstwę podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
stanowi warstwa gruntu stabilizowanego cementem, istniejące podłoże lub istniejąca nawierzchnia 
po frezowaniu. 
5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się stosowanie mieszanek dostarczanych bezpośrednio od 
producenta. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do 
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wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.4 Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
Grubość warstwy podbudowy i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową. 
Podbudowy do grubości 20cm oraz i nawierzchnie o grubości 15cm powinny być układane w jednej 
warstwie. Podbudowa powyżej grubości 20cm należy układać dwuwarstwowo. 
Warstwa podbudowy i nawierzchni powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 5% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest 
wyższa od optymalnej o 5% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-S-06102 oraz 
wg tabeli 7 niniejszej specyfikacji technicznej. 
5.5 Utrzymanie podbudowy i nawierzchni 
Podbudowa i nawierzchnia po wykonaniu, a przed ułożeniem  następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, 
gotową podbudowę i nawierzchnię do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt. 6. 
6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonanie robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji. 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 5. 
Tablica 5.  Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy i nawierzchni 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
1. Uziarnienie mieszanki 1 badanie na 400m2 
2. 
3. 

Zagęszczenie mieszanki 
Nośność podbudowy 

1 próbka na 1000m2 
1 badanie na 500m2 

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 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej 
działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, 
przed jej zagęszczeniem. 

6.3.3 WILGOTNOŚĆ MIESZANKI 
Wilgotność kruszywa należy badać według PN-EN 13286-2 z częstotliwością podaną w pkt. 6.3. 

6.3.4 ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI 
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie 
zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać 
warstwami przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
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Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,03 (KR 5) oraz 1,00 (KR2). Dla chodników 
i zjazdów publicznych wskaźnik zagęszczenie nie powinien być mniejszy niż 0,97. 
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 
a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg „Instrukcja badań podłoża gruntowego część 
2” (badanie płytą VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać warunkom podanym 
w tabeli 6. 

Tabela 6 Wymagania dla nośności 
Podbudowa z kruszywa o 
wskaźniku nośności wnoś nie 
mniejszym niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy  30 
cm, MPa 
pierwsze obciążenie, E1 drugie obciążenie, E2 

80 (KR 1-2) 80 140 
120 (KR 5) 100 180 

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia 
od 0,25÷0,35 MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa. 

E1, E2 = D
S

P
*

4

3

∆
∆

 

ΔP – różnica nacisku w MPa 
ΔS – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków w milimetrach 
D – średnica płyty w milimetrach 
b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością: 

1

2
o E

E
I =  

powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 
Zagęszczona nawierzchnia na poboczu z kruszywa nie powinna ulegać odkształceniu przy najeżdżaniu 
kołami samochodu. Jakość zagęszczenia ocenia Inspektor Nadzoru. 
• 6.3.5 WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2. należy badać 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań powinny być pobierane losowo 
w obecności Inspektora Nadzoru. 
6.4 Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni 
6.4.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES POMIARÓW 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni podano 
w tablicy 7. 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy i nawierzchni z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy i nawierzchni 1) 

2) 
częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi 
wg dokumentacji projektowej, nie rzadziej niż 25m 

2 Spadki poprzeczne1) 2) częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi 
wg dokumentacji projektowej, nie rzadziej niż 25m 

3 Rzędne wysokościowe1) 2) niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach warstwy) 
 z częstotliwością co 25m, a na odcinkach krzywoliniowych 
co 10m 

4 Ukształtowanie osi w planie1) 2) współrzędne osi ze skokiem wg dokumentacji projektowej, , 
nie rzadziej niż 25m 

5 Grubość podbudowy i nawierzchni 1) 2) niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach warstwy) z 
częstotliwością wg dokumentacji projektowej 

6 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 25 m łatą  
7 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej 
przez Inspektora Nadzoru 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.4.2 SZEROKOŚĆ PODBUDOWY I NAWIERZCHNI 
Szerokość podbudowy i nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10cm, 0cm. 
6.4.3 RÓWNOŚĆ PODBUDOWY I NAWIERZCHNI 
Nierówności podłużne podbudowy i nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z BN-68/8931-04 . 
Nierówności poprzeczne podbudowy i nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy i nawierzchni nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej i 
nawierzchni. 
6.4.4 SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI 
Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5 RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI 
Różnice pomiędzy rzędnymi  wysokościowymi podbudowy, nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny  przekraczać  ±1 cm. 
6.4.6 UKSZTAŁTOWANIE OSI PODBUDOWY I NAWIERZCHNI 
Oś podbudowy i nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
6.4.7 GRUBOŚĆ PODBUDOWY I NAWIERZCHNI  
Grubość podbudowy i nawierzchni nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:- 0% 
 + 10%. 
6.5 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i  nawierzchni 
6.5.1 NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI 
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane 
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy i nawierzchni jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórnie zagęszczenie. 
6.5.2 NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY I NAWIERZCHNI 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
warstwy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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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 I NAWIERZCHNI 
Jeżeli nośność podbudowy i nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 
PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. oznaczenie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych. 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności 
na ścieranie. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw. 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metody badań 

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 
Proctora. 

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania 
do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika 
nośności i pęcznienia liniowego. 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja. 
PN-EN 1008   
 Woda zarobowa do betonu. 
9.2 Inne dokumenty 
1. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, 
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Warszawa 1998 r. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997. 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). 
4. WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010. Załącznik nr 
3 do Zarządzenia nr 102. 
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D.05.03.03. NAWIERZCHNIE Z  KATY TRAWNIKOWEJ  

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kraty trawnikowej  
w ramach przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy 
Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący  dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Użyty materiał powinien mieć odpowiednie atesty oraz spełniać wymagania założone w projekcie. 

3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Ułożenie 
Rozpoczynając montaż, należy najpierw wyprowadzić narożnik. Haczyki mocujace pierwszej warstwy 
muszą wyznaczać kierunki układania następnych kratek. W ten sposób kolejne warstwy połączone 
wtykowym systemem połączeń utworzą pożądaną nawierzchnię. 
Rozłączanie kratek 
Połączone warstwy mogą być w razie potrzeby rozłączone. Warstwę przeznaczoną do demontażu należy 
położyć na drugiej warstwie, a następnie poprzez nacisk nogą w miejscu łączenia kratek, zdemontować je. 
Dopasowywanie i docinanie 
Do szybkiego i łatwego docięcia kratek można wykorzystać następujące urządzenia: 
ręczną piłę tarczową 
piłę motorową (łańcuchową) 
krótką piłkę ręczną 
sekator 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zaleceniami danego producenta. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary powykonawcze odpowiadają założeniom projektowym. 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Użyta krata trawnikowa powinna posiadać odpowiednie atesty. 
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej  
w ramach przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy 
Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący  dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest  
do układania nawierzchni: 
− dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
− parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 
− chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 
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 podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 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 aprobaty technicznej. 
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, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
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Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa 
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce 
trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
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 hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wymiatania 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 szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 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 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje 
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Podło że 
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 pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio 
na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 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 projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inspektora. 
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 powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w 
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 



 
58 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU 

  
 

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 
odpowiednimi SST. 
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 5.5 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych 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 tolerancją ± 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. Częstotliwo ść pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna 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 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego 
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
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1. PN-B-04111 Materiały kamienne. 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 do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

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

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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D-08.00.00 ELEMENTY  ULIC 
D-08.01.01 USTAWIENIE OPORNIKÓW I KRAW ĘŻNIKÓW BETONOWYCH   

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z ustawieniem oporników / krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław z oporem, które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacją D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem 
ustawienia oporników i krawężników betonowych . W zakres robót wchodzi: 

− ustawienie (pionowo) krawężników prostokątnych, ściętych 20x30x100 cm na ławie betonowej 
C12/15 z oporem, 

− ustawienie (pionowo) oporników prostokątnych, 20x30x100 cm na ławie betonowej C12/15  
z oporem, 

Zakres robót i lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Opornik / kraw ężnik betonowy  – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:  

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,  
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi opornikami,  
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  

1.4.2 Wymiar nominalny  – wymiar opornika / krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 
powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  specyfikacji D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Materiały do wykonania robót 
2.2.1 Zgodno ść materiałów z dokumentacj ą projektow ą 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
2.2.2 Stosowane materiały 
Przy ustawianiu oporników / krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

− oporniki / krawężniki betonowe, 
− piasek na podsypkę, 
− cement do podsypki,  
− wodę, 
− materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Oporniki / kraw ężniki betonowe 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec oporników / kraw ężników 
Oporniki  / krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

− opornik / krawężniki może być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 

całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm), 
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− Zalecana długość prostego odcinka opornika / krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 
− powierzchnia opornika / krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub 

obróbce chemicznej, 
− płaszczyzny czołowe oporników / krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób 

ułatwiający układanie lub ryglowanie, 
− rozróżnia się: 
a) krawężnik uliczny, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni 

i chodnika), 
b) opornik drogowy, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni 

i pobocza). 
Spełnienie wymagań przez oporniki / krawężniki betonowe określa się klasami stanowiącymi część 
oznakowania. 
2.2.3.2 Wymagania techniczne wobec oporników / kraw ężników 
Wymagania techniczne stawiane oraz opornikom / krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [3]  
w sposób przedstawiony w tablicy 1.  
Tablica 1.  Wymagania wobec opornika / krawężnika betonowego ustalone w PN-EN 1340 [3]  
do stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości 

dopuszczalnych 
odchyłek od 
wymiarów 
nominalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

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

1.2 Dopuszczalne 
odchyłki od płaskości i 
prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

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

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/ 
rozmrażanie z 
udziałem soli 
odladzających(wg 
klasy 3  
oznaczenia D normy) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik ≤ 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na 
zginanie (wg klasy 2 
oznaczenia T normy) 

F Klasa          Charakterystyczna                Każdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa                    wynik, MPa 
   2                          5,0                                      > 4,0 

2.3 Trwałość ze względu 
na wytrzymałość 

F Oporniki / krawężniki mają zadawalającą  trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania punktu 2.2 oraz 
poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na 
ścieranie 

G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (wg klasy 4 
oznaczenia I normy) 

 Klasa 
odpornośc
i 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 
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Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
– badanie 
podstawowe 

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

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia opornika / krawężnika nie była 

szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem 
do badania tarcia), 
c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych 
warunkach użytkowania opornika jest zadawalająca przez cały 
okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i 
gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) powierzchnia opornika / krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w opornikach / krawężnikach 
dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) oporniki / krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie 
są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

 
2.2.3.3 Składowanie oporników / kraw ężników 
Oporniki / krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Oporniki / krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych  
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości opornika  
/ krawężnika. 
2.2.4 Materiały na podsypk ę  
Na podsypkę cementowo-piaskową stosować mieszankę cementu i piasku:  

− 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [8], cementu 
32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom 
PN-EN 1008:2004 [9]. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z PN-EN 197-1:2002 [10]. 
2.2.5 Materiały na ławy 
Do wykonania ław betonowych pod opornik / krawężnik należy stosować, beton klasy C12/15 wg PN-EN 
206-1 [2]. Podbudową pod krawężniki jest również podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 
Rm=2.5MPa. 
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3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport oporników / kraw ężników 
Oporniki / krawężniki betonowe powinny być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po upływie 5 dni po wyprodukowaniu. 
Oporniki / krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, które układać 
należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Oporniki / krawężniki betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3 Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1:2002 [10]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją. W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji  
oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie ławy, 
3. ustawienie oporników / krawężników, 
4. roboty wykończeniowe. 
5.3 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inspektora 
Nadzoru: 

− ustalić lokalizację robót, 
− ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
− usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4 Wykonanie ławy 
5.4.1 Koryto pod ław ę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.4.2 Ława betonowa 
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 



 
64 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU 

  
 

Ławę betonową o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 
ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [5], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.5 Ustawienie oporników / kraw ężników betonowych 
5.5.1 Zasady ustawiania oporników / kraw ężników 
Światło (odległość górnej powierzchni opornika / krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
5.5.2 Ustawienie oporników / kraw ężników na ławie betonowej 
Ustawienie oporników / krawężników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo – 
piaskowej. Grubość warstwy podsypki cementowo – piaskowej dla krawężników powinna wynosić 5 cm, 
natomiast dla oporników betonowych 3cm, po zagęszczeniu z tolerancją podaną w pkt.6.3.2.  
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie. 
Po ustawieniu oporników / krawężników założyć szalunki z desek i wykonać opór z betonu C12/15. 
Wysokość oporu powinna odpowiadać wysokości podanej w dokumentacji projektowej. 
5.5.3 Wypełnianie spoin 
Spoiny oporników / krawężników przed zalaniem masą bitumiczną należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury oporniki / krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w (tablicy 1), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne oporników / krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego oporników / krawężników należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [3]. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu oporników / krawężników betonowych 
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Sprawdzenie koryta pod ław ę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 
6.3.2 Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 50 m ławy, 

b) wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 50 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 
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Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
50 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm, 

d)  odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na 
każde 50 m wykonanej ławy. 

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia oporników / kraw ężników 
Przy ustawianiu oporników / krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii oporników / krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 50 m ustawionego opornika / krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny opornika / krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 50 m ustawionego opornika / krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni oporników / krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 50 m opornika / krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią opornika / krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) Spoiny zalane masą bitumiczną muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

7 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 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 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
7.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz niniejszej ST. 

8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 
1. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

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

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

10. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE (kod CPV 45233100-0) 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego, które zostaną wykonane w ramach przebudowy 
wewnętrznego układu drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w 
Swarzędzu. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacją D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 8x25 cm, zgodnie z lokalizacją wg 
Dokumentacji Technicznej przy chodnikach oraz przy peronach przystanków autobusowych. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w Specyfikacji D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
1.4.1 Obrzeża chodnikowe  - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2 Wymiar nominalny  – wymiar obrzeża określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D- 00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji  
D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt. 2. 
2.2 Stosowane materiały 

− betonowe obrzeża chodnikowe, 
− piasek na podsypkę, 
− cement do podsypki, 
− wodę, 
− materiały do wykonania ławy. 

2.3 Betonowe obrze ża chodnikowe - klasyfikacja 
Obrzeża betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

− obrzeże może być produkowane: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która 

na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm), 
− skośne krawędzie obrzeża powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 

deklarowanymi przez producenta, 
− obrzeże może mieć profile funkcjonalne lub dekoracyjne. Zalecana długość prostego odcinka 

obrzeża wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 
− powierzchnia obrzeża może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
− płaszczyzny czołowe obrzeży mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie 

lub ryglowanie, 
Spełnienie wymagań przez obrzeża betonowe określa się klasami stanowiącymi część oznakowania. 
2.4 Betonowe obrze ża chodnikowe - wymagania techniczne 



 
67 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU 

  
 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton o wytrzymałości na ściskanie C25/30 według PN-EN 206-
1:2003 [1] 
Wymagania techniczne stawiane dla obrzeży betonowych określa PN-EN 1340 [2] w sposób przedstawiony 
w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeży betonowych, ustalone w PN-EN 1340 [2] do stosowania 
w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 
Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

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

1.2 Dopuszczalne odchyłki 
od płaskości i 
prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

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

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających(wg 
klasy 3  
oznaczenia D normy) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik ≤ 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na 
zginanie (wg klasy 2 
oznaczenia T normy) 

F Klasa          Charakterystyczna            Każdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa                wynik, MPa 
   2                          5,0                                 > 4,0 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Obrzeża mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji 

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

normy) 
 Klasa 

odpor
- 
ności 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy 
– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

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

poślizgnięcie 
I a)jeśli górna powierzchnia obrzeża nie była szlifowana i/lub 

polerowana – zadawalająca odporność, 
b)jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 
na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną 
jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia), 
c)trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
malnych warunkach użytkowania obrzeża jest zada-
walająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu 
polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
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Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
3.1 Wygląd J a)powierzchnia obrzeża nie powinna mieć rys i odprysków, 

b)nie dopuszcza się rozwarstwień w obrzeżach 
dwuwarstwowych 
c)ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a)obrzeza z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 
b)tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 
c)różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a)barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b)zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 
c)różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tabeli 2. 
 

Rysunek 1 . Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tabela 2.   Wymiary obrzeży 

Wymiary obrzeży,  cm 

l b h r 

100 8 25 3 

 
2.5 Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa 
niż szerokość obrzeża. 
2.6 Materiały na ław ę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [3], a piasek - wymaganiom 
PN-B 11113 [4]. Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1008 [5] oraz można stosować wodę pitną bez ograniczeń. 
Materiały do wypełnienia spoin pomiędzy ściankami bocznymi powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w Specyfikacji D-08.01.01 pkt 5.5.4. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 3. 
3.2 Sprzęt do ustawiania obrze ży 
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Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji  D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 
4. 
4.2 Transport obrze ży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po upływie 5 dni po wyprodukowaniu. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3 Transport pozostałych materiałów 
Transport  pozostałych  materiałów  podano  w  Specyfikacji D-08.01.01. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykonanie koryta 
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu. 
5.2 Podło że lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy 3 cm 
po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiemi 
zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.3 Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi  podsypka piaskowa o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnie z dokumentacją projektową 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,8 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 6. 
6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone (tablicy 1), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie 
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [2]. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 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) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
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− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt 6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacjami i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 
1. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  

i zgodność 
2. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i piasek. 
4. PN-EN 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA 
D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej w ramach przebudowy wewnętrznego układu 
drogowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym 
i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
* zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania 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 charakterystyki: 

* ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich 
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych 
cech i wskaźników jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez 
kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost 
fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie 
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.7. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 
i przechowywania. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego 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 gąsiennicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:  pił mechanicznych i ręcznych, drabin, podnośników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące 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. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
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 krawężników 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 mineralnymi 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 traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST 

przewiduje inaczej, 
* na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 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 wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

* mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST. 
5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących 
drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych 
drzew. Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w ST powinny być określone 
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści 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 m3), 
* pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
* wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
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* ilości rozrzuconego kompostu, 
* prawidłowego uwałowania terenu, 
* zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
* gęstości zasiewu nasion, 
* prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
* okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
* dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
* prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
* obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. 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. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. 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. 

 


