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D - M - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych przy przebudowie ulicy 
Konopnickiej w Galewicach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ww. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla robót objętych następującymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi: 

- D. 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 
- D. 01.02.04. Roboty rozbiórkowe, 
- D. 04.01.01. Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa, 
- D. 04.04.04. Podbudowa z tłucznia kamiennego, 
- D. 04.06.01. Podbudowa z betonu cementowego, 
- D. 05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego, 
- D. 05.03.23. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, 
- D. 08.01.01. KrawęŜniki i obrzeŜa, 
- D. 09.01.01. Roboty wykończeniowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

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

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

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

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



Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

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

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

PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na 
terenie budowy, w sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi 
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco. 
 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. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez InŜyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
1.5.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 



 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 
odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
 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 Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań InŜyniera. 
  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

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

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 



w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
InŜyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność 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 InŜyniera. 
 Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez InŜyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 



− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć załoŜoną 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 InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
  

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 



6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier 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. 
 InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

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

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
 Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie InŜyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 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 InŜyniera i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 



 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
  

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

8.4. 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 InŜyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 



wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST,           i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z SST i PZJ, 

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 



 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

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

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia         

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., 
poz. 29). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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ODTWORZENIE TRASY 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy 
drogowej i jej punktów wysokościowych przy przebudowie ulicy Konopnickiej w 
Galewicach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz połoŜenia obiektów inŜynierskich. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

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



 Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale 
drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury 
metalowe o długości około 0,50 metra. 
 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 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy 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 5 
mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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



  

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Zakres robót objętych niniejszą SST przedstawiono w załączonym 
przedmiarze. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 

1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów 
nawierzchni przy przebudowie ulicy Konopnickiej w Galewicach  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
p-cie 1.1. 



1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
następujących robót: 

• Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach 
wypełnionych piaskiem   

• Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej   

• Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej  

•  Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej   

• Rozebranie  słupków do znaków  

• Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 8 cm mechanicznie   

• Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie   

• Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 5 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 1 km 

• Wywóz gruzu i ziemi   

 1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY . 

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

Do ustawienia znaku naleŜy uŜyć betonu B-15. Beton powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez 
InŜyniera: 
− Ŝurawie samochodowe, 
− samochody cięŜarowe, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

4. TRANSPORT 

 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 



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. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów drogi obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3. 
 Roboty rozbiórkowe wykonywać mechanicznie w sposób określony 
przez InŜyniera. 
 Materiały moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce 
wskazane przez InŜyniera.  
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
  

7. OBMIAR ROBÓT 

 Zakresy robót rozbiórkowych dla poszczególnych ulic podano w 
załączonym przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
− rozkucie i zerwanie podbudowy, nawierzchni i innych elementów ulicy, 
− przestawienie słupa linii energetycznej nn , 
− przebudowę linii telekomunikacyjnej, 
− rozebranie elementów ogrodzenia, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII 
ENERGETYCZNYCH  I  STACJI 

TRANSFORMATOROWYCH  PRZY  BUDOWIE  DRÓG  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych przy przebudowie ulicy 
Konopnickiej w Galewicach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ww. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do 
przebudowy napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia oraz 
podziemnej linii telekomunikacyjnej przy przebudowie ulicy Konopnickiej 
w Galewicach. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne 
przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z 
przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 

Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na 
które linia jest zbudowana. 

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio 
lub za pomocą fundamentu. 
 Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami 
liniowymi, łącząca centrale telefoniczne między sobą oraz centrale 
telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 

 Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi 
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
 Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między 
ciągi kanalizacji kablowej w celu umoŜliwienia wciągania, montaŜu i 
konserwacji kabli. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-

01002 [1], PN-84/E-02051 [2] i definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 



 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których 
normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
 Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na 
Ŝyczenie InŜyniera. 

2.2. linia energetyczna 

 Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać 
wymagania             PN-80/B-03322 [25]. 
 Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych 
typowych wg            KRT-055 opracowanego przez BSPiE „Energoprojekt” 
[43]. 
 Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w 
PN-75/E-05100 [5]. 
 Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania PN-87/B-03265 
[24] i mogą być stosowane do linii napowietrznych o napięciu 
znamionowym do 30 kV. Zaleca się stosowanie następujących typów 
słupów: E10,5/430, E10,5/1000, E12/250, E12/430, E12/1000, E13,5/430, 
E13,5/1000, BSW12/350C i BSW14/350C wg albumu BSiPE - 
„Energoprojekt” T-3808 [43]. 
 Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciąŜenia 
wynikające z zawieszenia przewodów i parcia wiatru oraz odpowiadać PN-
76/E-05100 [5]. 
 Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed 
korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN-74/E-04500 [3] lub 
malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A [41]. 
 Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii 
napowietrznych powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400 [13]. 
 O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt 
powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niŜ 
część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy 
atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500 [3]. 

 Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym 
niŜszym niŜ 1 kV powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. 

 Napięcie przebicia izolatorów liniowych powinno być większe od 
napięcia przeskoku. W liniach o napięciu wyŜszym niŜ 1 kV zaleca się 
stosować izolatory nieprzebijalne. 
 Wytrzymałość przepięciowa izolatorów i łańcuchów izolatorów przy 
napięciu przemiennym 50 Hz oraz przy udarach piorunowych i 
łączeniowych - wg PN-81/E-05001 [4]. 
 Jednostkowa droga upływu powierzchniowego izolacji między 
częścią pod napięciem a częścią uziemioną powinna być nie mniejsza niŜ 
wg PN-79/E-06303 [10]. 
 Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące przelotowo lub 
odciągowo powinny mieć wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niŜ 
dwukrotne obciąŜenia obliczeniowe normalne. 



 Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny 
spełniać wymagania PN-88/E-06313 [12]. 
 
 W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być 
stosowane przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na 
rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i 
chemiczne. 
2.2. linia telekomunikacyjna 
Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 
20 zgodnie z normą PN-88/B-06250 [3]. 
 Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być 
składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami 
atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na 
wyrównanym podłoŜu, przy czym poszczególne odmiany naleŜy układać w 
oddzielnych stosach. 
 Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku 
winylu powinny odpowiadać normie PN-80/C-89203 [6]. 
 Do budowy studni kablowych naleŜy stosować następujące ich 
części: 
− wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [44], 
− ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [45], 
− wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30 [46]. 
 PowyŜsze elementy powinny być składowane w pomieszczeniach 
suchych i zadaszonych. 
 Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice Ŝył 
ustala się w uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym odpowiednim dla 
danego terenu. 
 Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, 
których wielkości określone są w normie PN-76/D-79353 [7] i zaleŜą od 
średnicy kabla i jego powłoki. 
 Stosuje się następujące typy kabli: 
1) Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być 

stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i 
powłoce ołowianej (TKM), wg PN-85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 
[11] oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowo-
powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową 
(XTKMwX) wg PN-83/T-90331 [12]. W uzgodnieniu z odpowiednim 
urzędem telekomunikacyjnym moŜna stosować telekomunikacyjne kable 
miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wg PN-83/T-90330 [13]. 

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane 
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce 
ołowianej opancerzone wg PN-85/T-90311 [11]. 
W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym moŜna stosować 
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej wg PN-
83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną 
polietylenową lub polwinitową, wg PN-83/T-90331 [12]. 



 Ustalenie typu kabla, ilości Ŝył, rodzaju izolacji i osłony ze względu 
na przebudowę, a nie budowę linii kablowej naleŜy do odpowiedniego 
Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przebudowa linii energetycznej  

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji 
InŜynierowi harmonogram robót, zawierający uzgodnione z uŜytkownikiem 
okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii i stacji w 
taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone 
i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaŜ. 
 W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów urządzeń bez 
ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym InŜyniera i 
uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
 W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić 
elementy konstrukcji bez ich demontaŜu (np. fundamenty), o ile uzyska na 
to zgodę InŜyniera. 
 Wszelkie wykopy związane z demontaŜem słupów i fundamentów 
powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i 
wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, 
wszystkich materiałów pochodzących z demontaŜu Zamawiającemu, do 
wskazanego przez niego miejsca. 



 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w 
dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
 Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zaleŜności 
od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
 NaleŜy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna 
wykopu, a wykop był zgodny z PN-68/B-06050 [26]. 
 Fundamenty prefabrykowane stalowych słupów linii napowietrznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcją montaŜu dla konkretnych 
typów fundamentów. 
 Fundamenty powinny być ustawiane dźwigiem na 10 cm warstwie 
betonu B10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [28] lub 15 cm 
warstwie zagęszczonego Ŝwiru z wykorzystaniem ram montaŜowych 
ustalających jednoznacznie ich wzajemne połoŜenie. 
 Przed zasypaniem fundamentów naleŜy sprawdzić poziom i rzędne 
kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie płaszczyzny kotew od 
poziomu nie powinno przekroczyć 1:1000 z dopuszczalną tolerancją rzędnej 
posadowienia ± 2 cm. 
 Fundamenty naleŜy zasypywać gruntem bez zanieczyszczeń 
organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 20 cm. 
 Słupy Ŝelbetowe i strunobetonowe naleŜy montować na podłoŜu 
wyrównanym w pozycji poziomej. W zaleŜności od warunków pracy, słupy 
w ich części podziemnej naleŜy wyposaŜyć w belki ustojowe. 
 Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione 
przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym 
wymagania BN-78/6114-32 [33]. 
 Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu 
mechanicznego przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej 
pracy w energetyce” [40]. 
 Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być 
większa niŜ 0,001 wysokości słupa. 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu naleŜy tak łączyć lub 
tak zawieszać na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub 
miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów wielodrutowych co 
najmniej 90% wytrzymałości przewodu. 

Przewody naleŜy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do 
izolatora powinno być takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości. ZaleŜnie 
od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymałości, 
naleŜy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub odciągowe, a w 
przypadkach wymagających zwiększenia pewności umocowania przewodu - 
przelotowe bezpieczne lub odciągowe bezpieczne. 

 Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe 
znaki lub tablice numeracyjne.  

 Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych 
naleŜy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki 
oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych [38]. 



5.3. kanalizacja telekomunikacyjna 

  
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne 

kablowe linie telekomunikacyjne naleŜy przebudować zachowując 
następującą kolejność robót: 
− wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne 

parametry techniczne jak linia istniejąca, 
− wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem 

kolizji z drogą, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych 
obwodów linii, 

− zdemontować kolizyjny odcinek linii. 
 Roboty naleŜy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy [53]. 
 DemontaŜ kolizyjnych odcinków kablowych linii 
telekomunikacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki 
sposób, aby demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się 
w stanie poprzedzającym demontaŜ. 
 W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów bez ich 
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym InŜyniera i uzyskać 
od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
 W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić 
elementy linii bez demontaŜu, o ile uzyska na to zgodę InŜyniera. 
 Wykopy powstałe po demontaŜu elementów linii powinny być 
zasypane zagęszczonym  gruntem i wyrównane do poziomu terenu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 
 Wykonawca przekaŜe nieodpłatnie uŜytkownikowi zdemontowane 
materiały. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości 
wykonywanych robót przy przebudowie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych i stacji transformatorowych. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 
budowie w celu wskazania InŜynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i PZJ. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez 
InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 
powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania. 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 
badań do akceptacji InŜyniera. 



 Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej 
roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez 
InŜyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu 
Zakładu Energetycznego - załoŜonej jakości. 
 Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają 
sprawdzeniu w zakresie: 
− lokalizacji, 
− kompletności wyposaŜenia i prawidłowości montaŜu, 
− dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - tolerancja 

wykonania wg p. 5.4, 
− stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i 

osprzętu, 
− zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 
 Podczas montaŜu przewodów naleŜy sprawdzić jakość połączeń 
zamontowanych izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości 
napręŜeń zawieszanych przewodów. 
 NapręŜenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości 
normalnych (jeŜeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu albo podlega 
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). 
Wartości tych napręŜeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów 
linii naleŜy przyjąć z dokumentacji projektowej lub SST. 
 Po wybudowaniu linii naleŜy sprawdzić wysokości zawieszonych 
przewodów nad obiektami krzyŜującymi. Przewody nie powinny być 
zawieszone niŜej niŜ podano w p. 5.7 i 5.12 przy spełnieniu odpowiednich 
warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 
[5]. 
 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań 
wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, 
InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu 
robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wskazania InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST i 
PZJ. 
  
 Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w 
obecności przedstawicieli urzędu telekomunikacyjnego i zakładu 
radiokomunikacji i teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać akceptację 
tych instytucji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację 
projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, 
akceptowane przez InŜyniera. 
  



8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli 
telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład 

radiokomunikacji i teletransmisji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za km linii naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości uŜytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− odłączenie i demontaŜ kolidującego odcinka linii lub stacji 

transformatorowej, 
− podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii i stacji 

transformatorowych. 
Cena wykonania robót telekomunikacyjnych obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
− uruchomienie przebudowywanych urządzeń, 
− zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 
− transport zdemontowanych materiałów, 
− przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, 

podział i oznaczenie. 
3. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki 

ochronne cynkowe zanurzeniowe 
chromianowane. 

4. PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego 
napięcia. Znamionowe napięcia probiercze 
izolacji. 

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. 

6. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania 
i badania. 

 
7. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. 

Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
9. PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu 

przemiennego. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-79/E-06303 NaraŜenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i 

dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych. 
11. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. 

Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i badania. 
12. PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod 

względem wytrzymałości mechanicznej. 
13. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne 

wymagania i badania. 
14. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki 

bezpieczeństwa. 
15. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody 

aluminiowe. 
16. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody 

stalowo-aluminiowe. 
17. PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. 

Izolatory liniowe.  Ogólne wymagania i badania. 
18. PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. 

Izolatory liniowe szpulowe o napięciu 
znamionowym do 1000 V. 

19. PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. 
Izolatory liniowe stojące szklane o napięciu 
znamionowym do          1000 V. 

20. PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 
stojące pionowe typu LWP. 

21. PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. 
Izolatory liniowe wiszące pionowe typu LP 60. 



22. PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. 
Izolatory liniowe długopniowe typu LPZ75/27W i 
LPZ85/27W. 

23. PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe 
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

24. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
śelbetowe i spręŜone konstrukcje wsporcze. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

25. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

26. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

27. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i 
badania. 

28. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
29. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych. 
30. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
31. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
32. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
33. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony 

biernej szybkoschnący czarny. 
34. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
35. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr. 
10.2.  

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. 

Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 
6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

(PCW). 
7. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
9. BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. 

Sprawdzian do układania bloków betonowych. 
10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 

czwórkowymi o izolacji papierowej i powłoce 
ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 
czwórkowymi o izolacji papierowej, o powłoce 
ołowianej, nieopancerzone i opancerzone. 

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 



czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej 
z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i 
opancerzone z osłoną polietylenową lub 
polwinitową. 

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. 
Ogólne wymagania i badania. 

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 
15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe. 
16. BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne 

wymagania. 
18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. 
20. BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. 

System z automatycznym dopełniaczem gazu. 
Ogólne wymagania i badania. 

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe 
sieci miejskiej. Szablony do znakowania. 

22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski 
oznaczeniowe. 

23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki 
oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne 
symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji 
polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i 
badania. 

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne 
symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji 
polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej z 
osłoną ochronną polietylenową. 

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne 
symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji 
polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej, 
opancerzone, w osłonach z materiałów 
termoplastycznych. 

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne 
symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji 
polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i 
badania. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-04.01.01 
 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO śA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego przy przebudowie ulicy 
Konopnickiej w Galewicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do 
ułoŜenia konstrukcji nawierzchni, oraz zagęszczenia podłoŜa i wywiezienia 
urobku.  



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 dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania 
podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym 

lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie 
podłoŜa 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 moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu podłoŜa. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST 
„Roboty ziemne”  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. Wykonanie koryta 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia.  
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt 
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 



 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 na grubości do 20cm i 0,97 na głębokości 0,20-0,5m.  
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 
 Nierówności podłuŜne i poprzeczne koryta oraz profilowanego 
podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[4]. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 
wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ ± 5. 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony 
wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w p-cie 5.2.
   

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Zakres robót przedstawiono w załączonej księdze przedmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, 
SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i 

odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 



− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 
specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 
obciąŜenie 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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PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
 



1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z 
tłucznia kamiennego przy przebudowie ulicy Konopnickiej w Galewicach. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ww. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

a) podbudowy zasadniczej z mieszanki tłucznia kamiennego o 
optymalnym ciągłym uziarnieni    0/63mm o grubości  20cm, 
b) podbudowy na zjazdach do posesji z tłucznia 0/63mm o grubości 
15cm.  

1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni 
składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca 
kamiennego. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć mieszanka tłucznia o 
ciągłym uziarnieniu 0/63 mm, według PN-B-11112 [8]. 
 InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje 
kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9]. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-
11112 [8], określonymi dla klasy co najmniej II i gatunku co najmniej 2. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia 
kamiennego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia, 
b) walców statycznych gładkich lub walców wibracyjnych do zagęszczania 

kruszywa, 



c) szczotek mechanicznych, 
d) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego 

dogęszczenia, 
e) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do 

rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 

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

 Kruszywa moŜna 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. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
InŜyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
  
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy uŜyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma 
przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczenie podbudowy powinno rozpocząć się 
od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Do zagęszczania naleŜy 
uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m. Po 
zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy 
szczotkami. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 
statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, 
albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w 
czasie szczotkowania. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania materiałów 

 Przed przystąpieniem i w trakcie robót Wykonawca powinien 
wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i przedstawić wyniki tych 
badań InŜynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą 
lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej 
o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-
64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna posiadać minimalny moduł 
odkształcenia pierwotny M I

E =100 i wtórny M II
E =140 MPa.

 Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia M II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia 

M I
E  jest nie większy od 2,2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Przewidywaną ilość robót podano w  załączonym przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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



 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt9. 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w 

specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

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

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

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

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

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 
z tłucznia kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 
przez obciąŜenie płytą 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą. 
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PODBUDOWA  BETONOWA  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z betonu cementowego przy 
przebudowie ulicy Konopnickiej w Galewicach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ww. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu 
cementowego B-20. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyŜej 2,0 kg/dm3 
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 



1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 
2 mm i wody. 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników uŜytych do 
wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy 
RG

b  = 40 MPa) określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (RG
b ). 

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone 
powietrze, w ilości nie mniejszej niŜ 3% objętości zagęszczonej masy 
betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających, 
dodanych do mieszanki betonowej. 

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiększonej 
wytrzymałości na rozciąganie i zwiększonej trwałości i mrozoodporności. 

1.4.8. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne 
powodujące powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, duŜej 
liczby bardzo drobnych pęcherzyków powietrza, równomiernie 
rozmieszczonych w mieszance betonowej. 

1.4.9. Preparaty powłokowe - produkty ciekłe słuŜące do pielęgnacji 
świeŜego betonu. Naniesione na jego powierzchnię, wytwarzają powłokę 
pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem 
wody. 

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej 
ich grubości i umoŜliwiająca wydłuŜanie się i kurczenie płyt. 

1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na 
całej grubości i umoŜliwiająca tylko kurczenie się płyt. 

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe na 
części górnej ich grubości i umoŜliwiająca tylko kurczenie się płyt. 

1.4.13. Szczelina podłuŜna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuŜ osi 
drogi, przy szerokości jezdni ponad 6,0 m. 

1.4.14. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu 
drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Ŝywic 
syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina Ŝywic syntetycznych, jedno- 
lub dwuskładnikowych, zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i 
wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno. 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Cement 

 Do betonu nawierzchniowego klasy B20 naleŜy stosować cement 
portlandzki klasy 32,5. W uzasadnionych przypadkach moŜe być stosowany 
równieŜ cement portlandzki klasy 42,5 lub  cement drogowy klasy 35 i 45. 
 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-
88/6731-08 [19]. 

2.3. Kruszywo 

 Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni 
betonowych stosuje się kruszywo łamane i naturalne, według PN-B-06712 
[3] i spełniające wymagania zawarte w niniejszych SST. 

 Do betonu nawierzchniowego klasy B20 naleŜy stosować: 
− grysy marki 20 i 30, 
− Ŝwir marki 20 i 30, 
− piaski i piaski łamane uszlachetnione. 
 świr marki 20 moŜe być stosowany pod warunkiem dodania go w 
takiej ilości, aby w mieszance kruszyw zawartość ziarn łamanych wynosiła 
od 30 do 40%. 
 Grysy i Ŝwir powinny spełniać wymagania określone w tablicy 4, wg 
PN-B-06712 [3] dla marki 20 i 30. 
 Piaski i piaski łamane uszlachetnione powinny spełniać wymagania 
wg PN-B-06712 [3]  

2.4. Woda 

 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji 
wykonanej nawierzchni naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
PN-B-32250 [16]. 
 Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę 
pitną. 
 Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do 
momentu jej przebadania na zgodność z wyŜej podaną normą. 

2.5. Domieszki napowietrzające 

 Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane 
domieszki napowietrzające, posiadające świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym lub aprobatę techniczną, wydane 
przez odpowiednie placówki badawcze. 



 Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami 
napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w nich zawartości powietrza, 
powinny być zgodne z PN-S-96015 [18]. 

2.6. Masy zalewowe 

 Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych naleŜy 
stosować specjalne masy zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, 
posiadające aprobatę techniczną. 
 Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04 [20]. 

2.7. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

 Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 
− preparaty powłokowe według aprobat technicznych, 
− włókniny według PN-P-01715 [17], 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− piasek i woda. 

2.8. Beton  

Wymagania dla betonów   

Tablica 5. Wymagania dla betonów nawierzchniowych klasy  B20 

Lp. Właściwości Wymagania Badania  
  według 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 

dniach twardnienia, nie mniejsza 
niŜ, MPa 

PN-B-06250 [2] 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu, po 28 dniach 
twardnienia, nie mniejsza niŜ, MPa 

 
PN-S-96015 

[18] 

3 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej 
niŜ: 

PN-B-06250 [2] 

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, 
przy badaniu bezpośrednim, 
ubytek masy, %, nie więcej niŜ: 

B 20 

25 
 

4,5 

 

 

5 

 
5  

PN-B-06250 [2] 

 

 Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie 
właściwości określonych w tablicy 5. 
 Projekt składu betonu powinien zawierać: 
a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1], 
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 

[16], 
c) wyniki badań kruszywa (właściwości określone w tablicy 2, 3, 4), 
d) składniki betonu (zawartość kruszyw, cementu, wody i środka 

napowietrzającego), 
e) wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, według PN-

S-96015 [18], 
f) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [2], 



g) wyniki badań mrozoodporności, według PN-B-06250 [2]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki 

betonowej. Wytwórnia powinna być wyposaŜona w urządzenia do 
wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące 
tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych 
składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. InŜynier moŜe 
dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
− mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki 

betonowej, 
− walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki 

betonowej, 
− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 
[19]. Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast 
workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 Masy zalewowe i preparaty powłokowe naleŜy przewozić zgodnie z 
warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia. 
 Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-
06250 [2]. 

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 przystąpienia do robót 

 Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w 
temperaturach niŜszych niŜ 5oC i nie wyŜszych niŜ 30oC. Przestrzeganie 
tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie moŜna wykonywać 
podczas opadów deszczu. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowę moŜe 
stanowić: chudy beton wg OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego 
betonu”, grunt stabilizowany cementem wg OST D-04.05.00 „Podbudowa i 
ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, 
kruszywo stabilizowane mechanicznie wg OST D-04.04.02 „Podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” lub istniejąca stara 
nawierzchnia. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST dla poszczególnych rodzajów podbudów. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w 
recepcie laboratoryjnej, naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed 
segregacją i wysychaniem. 

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej 

 Wbudowywanie mieszanki betonowej moŜe się odbywać dwiema 
zasadniczymi metodami: 
− w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
− w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
 Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię naleŜy 
wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, 
zapewniającego równomierne rozłoŜenie masy oraz zachowanie jej 
jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015 [18]. 
 Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy 
układaniu małych, o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  
na to zgody InŜyniera. 

5.5.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym 

 Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa 
się za pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach. Prowadnice 
powinny być przytwierdzone do podłoŜa w sposób uniemoŜliwiający ich 
przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 
deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione 
resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób 
uniemoŜliwiający przyczepność betonu do prowadnic. 



 Ustawienie prowadnic winno być takie, aŜeby zapewniało uzyskanie 
przez nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków podłuŜnych i 
poprzecznych. 

5.5.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 

 Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, 
która przesuwając się formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku 
deskowaniem ślizgowym. 
 Przed przystąpieniem do układania nawierzchni naleŜy wykonać 
czynności zabezpieczające sterowanie wysokościowe układarki. Drut 
profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod 
naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka drutu 
profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów 
wysokościowych, nie moŜe przekraczać ± 3 mm. Odstęp punktów podparcia 
drutu profilującego nie moŜe być większy niŜ 6 do 8 m. 
 Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten 
sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej 
szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do 
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową naleŜy 
wbudować nie później niŜ 45  minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość 
przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. 
 Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza 
przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w 
betonowaniu, naleŜy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 
 Powierzchnia ułoŜonej mieszanki musi być równa i zamknięta. 
Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu 
łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie 
powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

 Dla zabezpieczenia świeŜego betonu nawierzchni przed skutkami 
szybkiego odparowania wody, naleŜy stosować pielęgnację powłokową, 
jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 
 Preparat powłokowy naleŜy natryskiwać moŜliwie szybko po 
zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niŜ 90 minut od 
zakończenia zagęszczania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być 
zgodna z ustaleniami SST. Preparatem powłokowym naleŜy równieŜ pokryć 
boczne powierzchnie płyt. 
 W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność 
powietrza poniŜej 60%) powierzchnia betonu powinna być - mimo 
naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą. 
 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji 
polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co 
najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
 Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. 
przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga 
kaŜdorazowej zgody InŜyniera. 



5.7. Wykonanie szczelin 

 Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być 
zgodne z dokumentacją projektową. W nawierzchniach są stosowane 
następujące rodzaje szczelin: 
− szczeliny skurczowe poprzeczne, 
− szczeliny podłuŜne, 
− szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłuŜne. 
 Szczeliny skurczowe poprzeczne naleŜy wykonywać przez nacinanie 
stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 
grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno być wykonane w dwóch 
etapach: 
− pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułoŜeniu nawierzchni 

wykonuje się tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości 
nawierzchni, 

− drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w 
terminie późniejszym, do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 

 Szczeliny konstrukcyjne podłuŜne powstają na styku pasm betonu, 
wbudowywanych układarką ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma 
betonu - przed ułoŜeniem nowego - smaruje się dokładnie asfaltem lub 
emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm. 
Po stwardnieniu betonu, przy uŜyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę 
o głębokości 20 mm i szerokości 8 mm. 
 Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 
− pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułoŜenia 

betonu, na pełną grubość płyty, przy uŜyciu tarczy o grubości co 
najmniej 6 mm, 

− drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm 
i głębokości 30 mm. 

 Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku 
do projektowanych, nie mogą się róŜnić więcej niŜ ± 10%. 
 W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 
dopuszcza się - po uzyskaniu zgody InŜyniera - wykonywanie szczelin 
innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkładek z drewna lub 
tworzywa, formowanie szczelin przy uŜyciu noŜa wibracyjnego itd. 

5.8. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi 

 Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one 
dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu 
betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie 
wykazywać pozostałości pylastych. 
 Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, 
wolno wykonywać w temperaturze powyŜej 10oC przy bezdeszczowej, 
moŜliwie bezwietrznej pogodzie. 
 Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być 
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości 
ok. 1 m. 



 Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki 
powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na 
gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny 
naleŜy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. 
 Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) 
naleŜy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i 
cementu określone w   pkt 2.2 i 2.3 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju 
kruszywa i dla kaŜdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

 W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody 
według PN-B-32250 [16]. 

 Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego 
właściwości podane w pkt 2.2 tablica 1. 

 Badanie konsystencji mieszanki betonowej naleŜy wykonać zgodnie 
z PN-B-06250 [2]. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą 
mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez InŜyniera. 

 Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej naleŜy 
wykonać zgodnie z PN-S-96015 [18]. Wyniki badań powinny być zgodne z 
recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez InŜyniera. 

 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy wykonać zgodnie 
z PN-B-06250 [2]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w tablicy 5. 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie naleŜy wykonać 
zgodnie z PN-S-96015 [18] p. 3.5.10.1. Wyniki badań powinny być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w tablicy 5. 

 Badanie nasiąkliwości betonu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-
06250 [2]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
tablicy 5. 

 Badanie mrozoodporności betonu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-
06250 [2]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
tablicy 5.  



6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć planografem, wg 
BN-68/8931-04 [21].  
 Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 
- 5 mm na drogach kl. I i II, 
- 6 mm na drogach pozostałych klas. 
 Nierówności poprzeczne nawierzchni naleŜy mierzyć łatą 4-
metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 
 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,2 %. 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 
cm dla pozostałych dróg. 
 Grubość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej 
o więcej niŜ           ± 1 cm. 

 Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu 
szczeliny na długości 5 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie powinno 
być zgodne z dokumentacją projektową. 

 Sprawdzenie polega na wycięciu i przebadaniu próbek z wykonanej 
nawierzchni w sposób określony w PN-S-96015 [18]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 Ilości wykonanej podbudowy podano w załączonym przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa, 
− ustawienie deskowań, 
− ułoŜenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielęgnacją, 



− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym 
podłuŜnych i poprzecznych szczelin, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech 
fizycznych 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

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

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

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

kształtu ziarn 
  8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 
  9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą krystalizacji 
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości części organicznych 
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości siarki metodą bromową 
13. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wytrzymałości na miaŜdŜenie 
14. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości ziarn słabych 
15. PN-B-19701 Cement powszechnego uŜytku. Skład , wymagania 

i ocena zgodności 
16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
17. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych                           

i uŜytkowych oraz metod badań 
18. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu 

cementowego 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
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NAWIERZCHNIE Z  BETONU  ASFALTOWEGO 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy  
ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego przy przebudowie ulicy Konopnickiej w 
Galewicach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

- warstwy ścieralnej gr 5cm z betonu asfaltowego 0/12,8mm wg PN-  S-   
96025:2000    [10], 
-wiązania międzywarstwowego przez skropienie emulsją. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 
określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią 
ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 
określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję 
asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni 
kruszywa na odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) 
wykonany w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy 
sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 



 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 NaleŜy stosować asfalt drogowy D-50 lub D-70 spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 
[6],oraz wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i 
zastępczego. 
 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 

Kruszywo łamane granulowane ze skał magmowych i przeobraŜonych powinno spełniać wymagania 
wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4],oraz kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 [2]. 

świr i mieszanka powinny spełniać wymagania wg PN-B-11111:1996 [1]. 
 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 

 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  

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. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez Inwestora.  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla.  

 



 

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego: 
• stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C ≥ 5,5kN, 
• odkształcenie próbek jw. od 2,0 do 5,0 mm, 
• wolna przestrzeń w próbkach jw. od 1,5 do 4,5 %, 
• wskaźnik zagęszczenia warstwy ≥ 98,0 %, 
• wolna przestrzeń w warstwie 1,5-5,0 %, 

Podbudowę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości 0,3-0,5 kg/m2.  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem co najmniej 2 h. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niŜsza od +10o C. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 
16 m/s). 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od:  
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi wyŜej.  
 Złącze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych 
powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 
[8].  

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  
 Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją 
+5 cm.  
 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] 
nie powinny być większe od 9mm. 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 



 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją             ± 10 %.  

 Warstwa ścieralna powinna być  wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  
pokryte asfaltem. 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST p-
cie 5.2. i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Ilości wykonanej nawierzchni podano w załączonym przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 
 

4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego 
do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie           
i transport 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

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



 

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 
IBDiM, Warszawa, 1999 

13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

15.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. Nr 43 z 1999 r., poz. 
430). 
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NAWIERZCHNIA  
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

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 przy 
przebudowie ulicy Konopnickiej w Galewicach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji ww. robót.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej. 
   

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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 Materiałami do wykonania zadania są: 

-  betonowa kostka brukowa w kształcie prostokątnym w kolorze szarym 

−  obrzeŜa w gat. I odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-
80/6775-03/01 

− piasek na podsypkę wg PN-B- 06712. 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania ww. materiałów w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej. 

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



 

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

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

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest 
wystarczająca, jeŜeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%. 

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

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna 
stosować mechaniczne urządzenia układające. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 Kostki betonowe przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 ObrzeŜa naleŜy układać na ławie betonowej z B-15. Zewnętrzna ściana obrzeŜa 
powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość  
 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić 
grunt piaszczysty - o WP ≥ 35 [7].  
 Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 
06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 2 do 3 cm. 
Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od 



 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać 
walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta 
wyników bieŜących 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 ułoŜonych 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 InŜynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej SST. 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. 

 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Szerokość nawierzchni 
nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. Dopuszczalne odchyłki 
od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
InŜynier. 



 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
 Zakres robót przedstawiono w załączonej księdze przedmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy (zjazdy), 
− wykonanie podsypki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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 uŜytku. 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. KrawęŜniki i obrzeŜa 

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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KRAW ĘśNIKI I OBRZE śA  BETONOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników i obrzeŜy betonowych przy przebudowie 
ulicy Konopnickiej w Galewicach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji ww. robót.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych: 

- z ustawieniem krawęŜników betonowych na ławie betonowej zwykłej, 
- wykonaniem ścieku przykrawęŜnikowego 
- ustawienie obrzeŜy na ławie Ŝwirowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe wibroprasowane typu ulicznego, 
− obrzeŜa w gat. I odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 
− kostka brukowa gr 6 i 8cm, 
− piasek na podsypkę, 
− cement do podsypki, 
− woda, 
− beton B-15 do wykonania ławy pod krawęŜniki, 
− Ŝwir. 

 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
BN-80/6775-03/01 [14].  



 

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

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

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla beton klasy B 15 wg PN-B-06250 [2 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

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

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
  Prefabrykaty betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
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. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 Przy wykonaniu ławy naleŜy stosować szalowanie. 
 Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy 
czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 



 

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny 
krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać, co 50 m bitumiczną masą 
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.5. Wykonanie ścieku 

Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, 
odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych. Kostkę układać w trzech 
rzędach. 

5.6. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i 
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość  
  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi  do akceptacji. 
 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 

ławy.  



 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na 

kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub 

piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 

cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch 

punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

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

Przy ustawianiu obrzeŜy naleŜy sprawdzać: 
a) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
b) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
 Zakres robót dla poszczególnych ulic przedstawiono w załączonej księdze 
przedmiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego wraz ze ściekiem obejmuje: 



 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

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

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 
i odbioru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
D- 09.01.01 

 
ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych przy przebudowie ulicy Konopnickiej w Galewicach.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji ww. robót.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

• Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych-szt.3  

• Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych -szt.15  

• Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - 24.5 m2  

• Ustawienie zdemontowanych znaków  6szt  

• Przestawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów Ŝelbet -76.8 m2  

1.4. Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

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

Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna być zdjęta przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m 
wysokości. 
 Do wykonania fundamentu znaków i ogrodzenia oraz regulacji studni uŜyć betonu 
klasy B 15 wg PN-B-06250. 
 Prefabrykowane elementy ogrodzenia materiałem Inwestora. 
  

3. SPRZĘT 

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



 

4. TRANSPORT 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z plantowaniem i obsianiem 
trawą są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 

3 cm nad terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
− 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. 
 Znak naleŜy ustawić w miejscu wskazanym przez InŜyniera, zakotwiony w fundamencie 
z B-15.  
 Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 
głębokość od  0,8 do 1,2 m. 
         Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki ogrodzenia mogą być osadzone w 
betonie ułoŜonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca 
budowy. Po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, słupki betonowe mogą być obłoŜone kamieniami lub gruzem i 
przysypane ziemią. 
 Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. 
 Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na 
jednakowej wysokości. Słupki końcowe, naroŜne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym 
od 15o naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ 
biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45o. 
 6. kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− naleŜy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 

W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4, 
e) poprawność ustawienia słupków i ogrodzenia, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

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



 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, 
−  zakładanie trawników. 

Cena 1 m wykonania ogrodzeń obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzeń sztywnych oraz materiałów 

pomocniczych, 
− dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uŜycia, 
− doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej 

lub według zaleceń InŜyniera, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
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