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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa inwestycji: Przebudowa i wymiana nawierzchni  

        ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe. 
 

 

 

 

Adres inwestycji:   Dz. nr 152/6 i 155/6 obręb Cedry Małe, Gm. Cedry Wielkie 

 

 

 

 

Inwestor:  Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16; 83-020 Cedry Wielkie 

 

 

 

 

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie dróg 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC 
 

 
 
1.  WSTĘP  

 
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w 
pasie drogowym ,w ramach realizacji projektu Przebudowa i wymiana nawierzchni 
ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe. 

 
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego ulicy Kolorowej w 
Cedrach małych. Projektowana ulica obecnie żużlowa, utwardzona, ma za zadanie 
obsługę istniejących oraz nowo powstałych tam budynków. Długość projektowanego 
ciągu pieszo-jezdnego wynosi ok. 126m. Z budową tą wiąże się również regulacja 
istniejących wjazdów bramowych na posesje. Celem wykonania dokumentacji 
projektowej jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień wymaganych na budowę. 
 
Projektowany układ komunikacyjny. 

W całym zakresie zaprojektowano komunikację jako ciąg pieszo-jezdny. Część 
jezdna szerokości 4,0m, część szerokości chodnika 1,5m wydzielone zaledwie 
krawężnikiem wjazdowym, wyniesionym na 2cm. Ciąg został zaprojektowany w 
przekroju daszkowym umożliwiającym swobodny odpływ wody na tereny gruntowe. 
Swobodny spływ wody umożliwiają krawężniki wtopione 0cm ograniczające jezdnię i 
chodnik od terenu. 
Teren mało zróżnicowany wysokościowo dlatego też spadki podłużne wynoszą od 
0,5% do 1,3% i wynikają bezpośrednio z ukształtowania terenu. Zgodnie z 
załączonymi rysunkiem profilu podłużnego została zaprojektowana droga o długości 
bezwzględnej ok 126m. 
Ogółem zaprojektowano powierzchnię : 
• Jezdną 504,4 m2, 
• Chodnika 188,8 m2, 
• Wjazdów 4,3 m2 
 
Konstrukcja drogi, miejsc postojowych i chodnika 

Konstrukcja ciągu pieszo – jezdnego (zarówno część jezdna jak i część chodnika): 
 
• Kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm 
• Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 lub też z tłucznia kamiennego gr. 25 cm 
• Warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości Rm=5MPa gr.15cm 
• Geomembrana 
 
Część chodnikowa w ciągu pieszo - jezdnym została wydzielona za pomocą 
krawężnika 
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wjazdowego betonowego 15x22 cm na ławie z oporem. Ciąg ograniczony został 
obustronnie krawężnikiem wtopionym 0 cm na ławie z oporem. 
 
 

  
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja  jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu 
rozbiórki elementów dróg i obejmują: 
 
- rozbiórka krawężników wraz z ławami 
- usunięcie pionowych znaków drogowych  
- rozebranie istniejących nawierzchni - destrukt 
- rozebranie podbudów  
 

1.4.  Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 

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

1.6. Kody CPV 

grupa klasa kategori
a 

 

45100000 
- 8 

Roboty przygotowawcze terenu pod budowę 

 
45110000 

- 1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórek obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  4511100
0-8 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

2.  MATERIAŁY  

 
Nie występują.  

3.  SPRZĘT 

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

Do wykonania robót rozbiórkowych może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej , lub inny zaakceptowany przez Inżyniera : 
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- młoty pneumatyczne,  
- piły mechaniczne,  
- zrywarki 
- ładowarki.  
- samochody samowyładowcze 

 
4.  TRANSPORT  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 4.  
Materiały pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni stanowią własność 
Zamawiającego. Pozostałe materiały należy transportować w miejsce wybrane 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-0.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 5.  
Prace rozbiórkowe znaków drogowych polegają na demontażu znaków 
drogowych wraz z konstrukcjami tablic drogowych. Demontaż należy 
przeprowadzić w taki sposób, żeby nie zniszczyć tych elementów. Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów 
pochodzących z demontażu znaków drogowych i dostarczenie ich do 
wskazanego przez Inżyniera miejsca składowania. 
Wszystkie powstałe doły (wykopy) po usuniętych elementach: znakach, 
nawierzchni drogowej i zatoki autobusowej, przepustach itp. należy wypełnić 
odpowiednim gruntem i warstwami zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi 
w SST D-02.03.01. W przypadku pozostawienia dołów po usuniętych 
elementach: znakach, nawierzchni drogowej, przepustach itp. powinny być one 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 
się w nich wody.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 6.  
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w SST D-02.03.01. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiaru jest: 
- 1 m  - dla krawężnika  i obrzeża ,  
- 1 m2 – dla nawierzchni i chodnika,  
- 1 sztuka - dla rozbiórki znaków i tablic drogowych. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 8.  

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z umową 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
Nie występują. 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 

 
WSTĘP 

 
- Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Kolorowej w m. 
Cedry Małe. 
 
  

- Zakres stosowania  

Specyfikacja  jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
- Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze 
wykopów w gruntach kategorii I - V i obejmują wykopy związane z wykonaniem 
nowej nawierzchni drogowej na przebudowywanych ulicach , skrzyżowań z innymi 
drogami, zjazdów, oraz przebudowy mediów. Nadmiar gruntu wykonawca ma usunąć  
z terenu budowy na własny koszt. 
 

- Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 

- Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.5.  
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- Kody CPV 

grupa klasa kategoria  

45200000 - 
9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 
45220000 - 

5 
Roboty inżynieryjne i budowlane 

  
45233000-

9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
MATERIAŁY  

 
Nie występują.  
  
SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 3.  
Do wykonania robót należy stosować:  
- koparki, ładowarki do wydobywania gruntów,  
- samochody samowyładowcze do przewożenia gruntów,  
 
TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 4.  
 
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, technologii 
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu i objętości gruntu, który należy 
przetransportować.  
 
WYKONANIE ROBÓT 

 
- Wykonanie wykopów 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 5.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne (kable, rurociągi itp.), nie wykazane w Dokumentacji Projektowej 
wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera. 
 

- Cała objętość gruntu pozyskanego z wykopu powinna być przeznaczona do 

zasypania wykopów. 
 
- Zagęszczenie gruntu w wykopach 

 
Górna warstwa podłoża gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowych robót 
ziemnych powinna spełniać wymagania podane w tablicy 2 (według normy PN-S-
02205:1998).  
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Jeżeli pierwotny moduł odkształcenia E1 jest większy od 60% wymaganej wartości E2 
podanej w tablicy 2, to stosunek E1/E2 nie musi być spełniony.  
 
- Odwodnienie  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wód opadowych 
oraz wód gruntowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca jest zobowiązany również do 
odwodnienia tymczasowej nawierzchni usytuowanej na rezerwie tramwajowej.   
 

5.4.  Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.5.  Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 
nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny 
nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 
2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 
ziemnych. 
 
5.6.           Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza 
się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może 
odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
powierzchni korpusu. 
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 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 

Tablica 2. Wymagania dla zagęszczenia podłoża w wykopach 
 

Podłoże 
Wskaźnik zagęszczenia IS 

  

Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu 1,0 

Wskaźnik odkształcenia Io = E2 / E1 

1.4.1. dla piasków, żwirów i pospółek 
(Pr, Ps, Pd, Ż, Po) 

 przy wymaganym Is 1,0 
 przy wymaganym Is<1,0 

 
 

< 2,2 
< 2,5 

1.4.2. dla gruntów drobnoziarnistych o 
równym uziarnieniu (G) 

< 2,0 

1.4.3. dla gruntów różnoziarnistych (Żg, 
Pg, Gp) 

< 3,0 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 6.  
 

6.1 Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 
3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 
100 m na łukach o R  100 m co 50 m na 
łukach o R  100 m 
oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

2 Pomiar szerokości 
dna rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości 
skarp 7 Pomiar spadku 
podłużnego 
powierzchni korpusu 
lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

8 Badanie 
zagęszczenia gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla 
każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej 
niż w trzech punktach na 1000 m2 
warstwy 
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6.1.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż  10 cm. 
 
6.1.3. Rzędne korony korpusu ziemnego. 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
 
6.1.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
6.1.5. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 

 
6.1.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

 
6.1.7. Spadek podłużny korony korpusu. 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
 
6.1.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla kategorii 
ruchu KR2 wynosi Is=1,0. W przypadku gruntów dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą 
PN-S-02205:1998 [4]. 

 
- Postępowanie z wadliwie wykonanym wykopem 
Jeżeli wykonane części wykopu nie będą spełniały wymagań niniejszych SST, 
wszelkie takie części wykopu zostaną przez Wykonawcę naprawione na jego koszt. 
W przypadku niewystarczającego zagęszczenia podłoża Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej, wymieszać i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia lub nośności określone 
w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżyniera. Dodatkowe prace według metody 
zaakceptowanej przez Inżyniera są płatne oddzielnie. 

 
OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w wykopach.  
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ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
Odbioru dokonuje Inżyniera na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny 
wizualnej, wyników badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych. 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zgodnie z umową 

 

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
- PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
- BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 
4.   BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
zagęszczania gruntu. 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
 

 
 
1. WSTĘP  
 
- Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem koryta,  profilowaniem 
oraz zagęszczeniem podłoża warstw nawierzchni w ramach realizacji projektu  
Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe. 
 
 
-  Zakres stosowania  

Specyfikacja  jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia i odbioru robót związanych 
z wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zagęszczeniem podłoża w obrębie : koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji krawężników i obrzeży chodnikowych , oraz 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża od konstrukcję nawierzchni, zjazdów, zatok 
autobusowych, chodników, oraz przekopów. 
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- Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 
- Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.5.  
 
- Kody CPV 

grupa klasa kategoria  

45200000 - 
9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 
45220000 - 

5 
Roboty inżynieryjne i budowlane 

  
45233000-

9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
2. MATERIAŁY 

 
Nie występują. 
 
- SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 4.  
 
Wodę można transportować dowolnymi środkami transportowymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 5.  
 
- Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.3. 
 
- Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędna 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. 
 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania dowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 1. 
 
Paliki lub szpilki należy ustawić w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
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powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopów powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, w miarę możliwości powinien 
on być wbudowany w nasyp, jeżeli jest to nie możliwe należy odwieźć odspojony 
grunt na odkład. 
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.  
 
- Zagęszczanie podłoża 

Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określić w 
oparciu o normalną próbę Proctora.  

 
Tablica 1. Minimalny wskaźnik zagęszczenia 

Lp
. 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

1 Górna warstwy o grubości 20 cm 1,00 

2 Warstwa na głębokości od 20 do 50 cm  
od powierzchni podłoża 

1,00 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. W takim przypadku stosunek modułu wtórnego do 
pierwotnego powinien być nie większy od 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją -2%, +1%. 
 
- Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem.  
 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić po jego naturalnym osuszeniu. 
 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 6.  
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- Badania w czasie do robót 

 
6.1.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie trwania robót podano w tablicy 
2.  

 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie trwania robót 

lp. Badania Częstotliwość badań Tolerancje 

1 Szerokość  10 razy na 1 km +10, -5 cm 

2 Równość podłużna  Co 20 m. na każdym pasie 
ruchu 

< 20 mm 

3 Równość poprzeczne 10 razy na 1 km < 20 mm 
4 Spadki poprzeczne ± 0,5% 

5 Rzędne wysokościowe Co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach  

+1, -2 cm 
6 Ukształtowanie osi w 

planie 
± 5 cm 

7 Zagęszczenie 2 razy na działce roboczej 
ale nie rzadziej niż co 600m2 

 

 
Zagęszczenie podłoża należy sprawdzać co 600 m2. Mogą być stosowane 
następujące metody: 
- wolunometru,  
- obciążeń płytowych,  
- wciskanego cylindra.  
 
Co dziesiątemu pomiarowi metodą płytowych obciążeń dynamicznych i metodą 
izotopową, dla celów kalibracji, powinno towarzyszyć porównawcze badanie metodą 
piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub metodą obciążeń płytowych. W 
przypadku wystąpienia w podłożu grubego kruszywa nie dopuszcza się stosowania 
metody wciskanego cylindra.  
 
6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.1.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
 
 
6.1.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
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6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

 3 cm . 
 
6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być 
większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do + 10%. 
 
- Postępowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie odcinki niewłaściwie wykonane należy spulchnić na głębokość co najmniej 
10 cm, usunąć lub dodać nowego materiału i ponownie zagęścić. W przypadku 
niemożności odpowiedniego zagęszczenia wbudowany materiał należy wymienić.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 7.  
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 
podłoża. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 8.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z umową 
 
10. NORMY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotności.  
   Piasek.  
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni    podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  



16 

 

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

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

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
WARSTWA  WZMACNIAJĄCA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 
 
1. WSTĘP 

 
- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy 
wzmacniającej z pospółki  w ramach realizacji projektu  Przebudowa i wymiana 
nawierzchni ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe. 

 
- Zakres stosowania robót objętych SST. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowią podstawę do wykonania i 
odbioru : warstwy wzmacniającej z gruntu stabilozowanego cementem Rm=5 MPa 
gr.15cm 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstwy stanowiącej warstwę wzmacniającą podłoże 
gruntowe w połączeniu z geomembraną. 
 
- Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
- Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

1.6. Kody CPV 

grupa klasa kategoria  

45200000 - 
9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 
45220000 - 

5 
Roboty inżynieryjne i budowlane 

  
45233000-

9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
- materiały 
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- Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 lub też z tłucznia kamiennego gr. 25 cm 
• Warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymałości Rm=5MPa gr.15cm 
• Geomembrana 
 
 
 
- Rodzaje materiałów 
 
Materiałami użytymi przy wykonywaniu warstwy stabilizującej jest: 
- piaski i cement 
- żwir i mieszanka, 
 
- Wymagania dla kruszywa 
 

- Parametry pospółki podano w tabeli 1.0  
 
Tabela 1.0 Parametry pospółki na warstwę wzmacniającą 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie : 
- ziaren 

pozostających na 
sicie #10mm,%,co 
najmniej  

- ziaren 
pozostających na 
sicie #2mm,%,co 
najmniej 

- ziaren 
przechodzących 
przez sito # 0,075 
mm, 

       %, nie więcej niż  

 
 
 
15 
 
 
40 
 
 
10 

2 Wskaźnik 
różnoziarnistości, 
u=d60/d10, co najmniej   

 
8 

3 Wskaźnik zagęszczenia 
warstwy, min  

 
1,00 

- Składowanie materiałów 

 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniającej z 
pospółki nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi 
potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
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Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 
- sprzęt 
 
- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
- Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z pospółki powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
- transport 

 
- Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
- wykonanie robót 
 
- Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
 
- Przygotowanie podłoża 
 
 Warstwa wzmacniającej z pospółki nie może być wykonywana wtedy, gdy 

podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. 

 Warstwa wzmacniającej z pospółki powinna być wytyczona w sposób 
umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami 
określonymi w niniejszej specyfikacji 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
- Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
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zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy wzmacniającej z pospółki 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstw należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa wzmacniającej z pospółki 
powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według 
PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
[7]. 
 W przypadku, gdy wbudowany materiał w warstwę uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [5]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
 
- Utrzymanie warstwy wzmacniającej z pospółki. 

Warstwa wzmacniającej z pospółki po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 
 
- kontrola jakości robót 

 
- Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
- Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 
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Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 
- Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odcinająco - odsączającej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i 
odcinającej 

Lp. Wyszczególni
enie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość 
poprzeczna 

10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*) 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

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

6 Ukształtowanie osi 
w planie *) 

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

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

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

8 Zagęszczenie,  
wilgotność 
kruszywa 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy wzmacniającej z pospółki należy mierzyć 4 metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [6]. Nierówności poprzeczne warstwy 
wzmacniającej z pospółki należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy wzmacniającej z pospółki powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%, powinny wynosić 0,5% w kierunku od 
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osi drogi. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
 5 cm. 

 
6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 
cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na 
koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy wzmacniającej z pospółki, określony wg BN-
77/8931-12 [7] nie powinien być mniejszy od 0,98. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [5], nie powinna 
być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
 
- Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
- obmiar robót 

 
- Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy wzmacniającej z pospółki. 
 
- odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
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wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
- podstawa płatności 
 
- Zgodnie z umową. 
 
- przepisy związane 
 
- Normy 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

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

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

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

odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 

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

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

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
PASA ZIELENI PRZEZ HUMUSOWANIE I OBSIANIE 

 
 
 
1.  WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia 
powierzchni skarp , w ramach realizacji projektu  
Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe. 

  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z umocnieniem powierzchni skarp humusem, na odcinku 
przebudowywanej drogi krajowej nr 53. 
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1.4.  Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.6. Kody CPV 

grupa klasa kategoria  

45200000 - 
9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 
45220000 - 

5 
Roboty inżynieryjne i budowlane 

  
45233000-

9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt  2. 
 
2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów i pasa 
zieleni ,  wg zasad niniejszej SST, są: 
- humus,  
- nasiona traw. 
 
 
2.3. Humus 
Do humusowania skarp oraz pasa zieleni należy użyć ziemię roślinną zdjętą z 
pasa robót ziemnych i składowaną zgodnie z SST D.01.02.02 „Zdjęcie humusu”. 
 
2.4. Nasiona traw 
Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw spełniającej 
wymagania normy PN-78/R-65023. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Do wykonania robót należy stosować: 
- równiarki, 
- walce kołowe gładkie i żebrowane, 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratory samobieżne. 
 
4.   TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, 
wybranymi przez Wykonawcę. 
W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu 
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. Nasiona traw podczas transportu 
powinny być chronione przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
1.4.4. Zakres wykonania robót 
 
5.2.1. Humusowanie 
Przed przystąpieniem do humusowania skarp i pasa zieleni , ich powierzchnie 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i 
SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01 zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca przykryje skarpy nasypów i  pas zieleni ziemią urodzajną o grubości 
10 cm. Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy 
prowadzone w dół i przedłużone poza krawędź korony nasypów i podnóża skarp 
nasypu na długości 15 25 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić 
przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
5.2.2. Obsianie trawą 
Obsianie powierzchni skarp nasypów i pasa zieleni trawą, powinno być 
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie 
wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na 
powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte 
gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien 
podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich 
wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane 
powierzchnie skarp. 
 
5.2.3. Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 
- dla grubości warstwy humusu -  2 cm, 



25 

 

- dla ilości wysianych nasion trawy w ilości 1 kg/1000 m2 = 0,5 kg. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp 

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiadać 
świadectwo wartości siewnej, z określonym okresem ważności. Świadectwa 
jakości nasion tracą ważność - licząc od daty wystawienia świadectwa - po 
upływie 9 miesięcy. Inżynier na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje 
kontroli jakości wykonanych robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową 
oraz wymaganiami podanymi w SST pkt  5. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp i pasów 
zieleni przez humusowanie z obsianiem. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
- Zgodnie z umową 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
 
 
 
                       

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 
 
 

- WSTĘP  

 
- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników 
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betonowych , w ramach realizacji projektu  
Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe. 
 

-  Zakres stosowania  
Specyfikacja  jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

- Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia i odbioru robót związanych 
z wbudowaniem krawężników betonowych  

 
 
- Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 

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

- Kody CPV 

Grupa klasa kategoria  

45200000 - 
9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 
45220000 - 

5 
Roboty inżynieryjne i budowlane 

  
45233000-

9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
- MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 2.  
 

- Stosowane materiały  
Do ustawiania krawężników stosujemy następujące materiały:  

 krawężniki betonowe,  

 beton (do ławy fundamentowej),  

 podsypka cementowo-piaskowa,  

 zaprawa cementowo-piaskowa,  

 masa zalewowa.  
 
- Krawężniki betonowe  
 
Krawężniki powinny spełniać wymagania norm: 
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 BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

 BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

 
Do produkcji krawężników należy użyć betonu B30 według PN-B-06250 „Beton 
zwykły” o następujących parametrach: 

 nasiąkliwość do 5%,  

 ścieralność na tarczy Boehmego 3 mm, ,  

 mrozoodporność, po 150 cyklach zamrażania i odmrażania: 

 pęknięcia niedopuszczalne,  

 ubytek masy, nie więcej niż 5%,  

 obniżenie wytrzymałości, nie więcej niż 20%. 
 
Wykonane krawężniki powinny charakteryzować się następującymi parametrami:  

 nośność 17 kN (siła potrzebna do złamania krawężnika według BN-80/6775-
03/04) 

Producent krawężników w świadectwie zgodności zapewni 5-letnią gwarancję na 
dostarczane materiały.  
 
- Beton (ława z oporem)  

Do wykonania ławy krawężnikowej należy stosować beton klasy B15 według 
PN-88/B-06250 „Beton zwykły”.  
 
- Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod krawężnik należy wykonać z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do 
betonu zwykłego”.  
 
- Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawę do zalewania szczelin pomiędzy krawężnikami należy wykonać z piasku i 
cementu w proporcjach 2 : 1. Zaprawa powinna mieć konsystencję umożliwiającą 
wypełnienie szczeliny i otworu powstałego na połączeniu 2 krawężników. Piasek 
powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek 
do zapraw budowlanych”. 
 
- Masa zalewowa  

Masa zalewowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych w ławach krawężnikowych 
powinna odpowiadać normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie technicznej.  
 
- Inne materiały  

Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej należy 
stosować cement portlandzki klasy co najmniej 32,5 oraz wodę studzienną lub 
wodociągową (bez badań).  
 
- SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 3.  
Do wykonania robót należy wykorzystywać następujący sprzęt:  
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 betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy 
cementowo-piaskowej, 

 wibratory lub płyty wibracyjne - do zagęszczania ław podkrawężnikowych.  
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę powinny być wykonane 
ręcznie lub lekkim sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera. Pozostałe roboty 
powinny być wykonywane ręcznie.  
 
- TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 4.  
Krawężniki można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Transport podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywać się w sposób 
uniemożliwiający jej zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie. 
- WYKONANIE ROBÓT 
 
- Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
punkt 5.  
 
- Przygotowanie podłoża 

Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne 
budowlane”. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej próby Proctora. Tolerancja dla wymiarów koryta wynosi 2 cm. 
 
- Wykonanie ław betonowych z oporem 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Betonowanie ław należy 
wykonać warstwami zgodnie z PN-B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe”.  
Co 50 mb należy wykonywać szczeliny dylatacyjne wypełnione masą zalewową.  
 

- Wbudowanie krawężników betonowych 

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji krawężników w planie ich 
wbudowanie krawężników powinno się odbywać w odniesieniu do linki prowadzącej 
ze szpilkami wysokościowymi rozbitymi nie rzadziej niż co 15 m.  
Krawężniki należy wbudować ręcznie. Krawężniki należy ustawiać na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości około 3 cm. Na łukach należy wbudowywać 
krawężniki połówkowe (długość 0,5 m) lub specjalnie docięte.  
Szczeliny pomiędzy krawężnikami powinny mięć szerokość do 1 cm. Należy je 
całkowicie wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Szczeliny znajdujące się nad 
szczeliną dylatacyjną ławy betonowej należy zalać masą zalewową.  
 
- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” punkt 6.  
 
- Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania krawężników:  

 sprawdzenie kształtu i wymiarów, zgodnie tablicą z 1,  
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 sprawdzenie uszkodzeń, zgodnie z tablicą 1,  

 sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2.  
Wszystkie badania należy wykonać dla 3 losowo wybranych krawężników.  
Badania te należy powtórzyć po każdej zmianie źródła dostaw, w przypadkach gdy 
wątpliwa jest jakość dostarczanych krawężników oraz na wniosek Inspektora 
Nadzoru. 
Badania pozostałych materiałów należy przeprowadzić zgodnie z normami podanymi 
w punkcie 2.  
 
 
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia krawężników 

 

lp. Cecha Wartość Tolerancje 

1 Długość „l” 100 cm 8 mm 

2 Szerokość „b” 15 cm 3 mm 

3 Wysokość „h” 30 cm 3 mm 

4 Skos „c” 3  5 cm 3 mm 

5 Skos „d” 12  15 cm 3 mm 

6 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 2 mm 

7 Szczerby i uszkodzenia: 

 na powierzchniach górnych i 
skosach,  

 na innych powierzchniach: 

 maksymalna liczna uszkodzeń,  

 długość uszkodzeń,  

 głębokość uszkodzeń, 

 

niedopuszczalne 

 

2 

20 mm 

6 mm 

 

 
Rysunek 1. Szkic przekroju poprzecznego krawężnika 

 
1.4.5. Badania w czasie robót 
 
1.4.6. Sprawdzenie koryta 
Zagęszczenie należy sprawdzać w 1 punkcie na 300 mb koryta.  
 
1.4.7. Badania ław betonowych 

Wytrzymałość betonu należy zbadać na 3 próbkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej 
ławy. Cechy geometryczne ławy należy sprawdzać:  

 wysokość i szerokość ławy       2 razy na 100 m,  

 równość górnej powierzchni ławy     2 razy na 100 m,  

 odchylenie linii ław od projektowanego kierunku w planie i profilu  co 100 m.  
Dopuszczalne odchyłki od wielkości projektowanych wynoszą: 

 dla wysokości ławy     10%,  

 dla szerokości ławy     10%,  
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 równość górnej powierzchni ławy  prześwit 1 cm pod łatą 3-metrową,  

 profil górnej powierzchni    1 cm, 

 odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 2 cm.  
 
1.4.8. Badania krawężników 

Badania krawężników należy wykonywać zgodnie z punktem 6.1 dla jednego 
krawężnika na 300 wbudowanych sztuk.  
 
Ustawienie krawężników należy sprawdzać:  

 ustawienie w planie  - co 100 m,  

 wysokość    - co 100 m,  

 równość górnej powierzchni - 2 razy na 100 m,  

 wypełnienie spoin  - co 10 m (spoiny powinny być wypełnione 
całkowicie).  

 
Dopuszczalne odchyłki od wielkości projektowanych wynoszą: 

 wysokości    1 cm,  

 równość górnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrową łatą brukarską),  

 usytuowania w planie   5 cm (bez widocznych nierówności w linii prostej 
       i załamań na łukach).  

Wypełnienie spoin badamy poprzez wydłubanie zaprawy z części spoiny na połowę 
jej głębokości.  
 
1.4.9. Inne materiały  

Jakość zaprawy i podsypki cementowo-piaskowej należy sprawdzać wizualnie w 
czasie trwania robót.  
 
1.4.10. Zasady postępowania z wadliwie ustawionymi krawężnikami  

Wadliwie wykonane odcinki krawężników Wykonawca na własny koszt rozbierze i 
wbuduje ponownie . W przypadku uszkodzenia krawężników Wykonawca na własny 
koszt wymieni je na nowe.  
 
1.4.11. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 7. Jednostką obmiaru jest 1 mb (jeden metr bieżący) ustawionego 
krawężnika. 
 
1.4.12. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 
Inspektor Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
 
1.4.13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z umową 
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1.4.14. NORMY ZWIĄZANE 
 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
- PN-B-06250 Beton zwykły  
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  

    geometrycznych. 
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena    zgodności.  
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.  
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic,    parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania.  

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic,    parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe.  

- BN-64.8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.  
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI   BETONOWEJ 

 
 
1.   WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej 
brukowej, w ramach realizacji projektu  
Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Kolorowej w m. Cedry Małe. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 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 nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z lokalizacją 
określoną w Dokumentacji Projektowej  
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzania z betonu metodą 
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wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.4.2.  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi  
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.6. Kody CPV 

grupa klasa kategoria  

45200000 - 
9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 
45220000 - 

5 
Roboty inżynieryjne i budowlane 

  
45233000-

9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, 
według zasad niniejszej SST, są:  

- betonowa kostka brukowa grubości 8 cm, 

- piasek na podsypkę, 

- krawężniki z jednostronnym oporem  

- beton na ławę pod krawężnik, 

- cement, 

- kruszywo do betonu, 

- woda. 

 
2.3. Betonowa kostka brukowa 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować betonową kostkę brukową o 
grubości 8 cm gatunku I-go. Kostka powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80-
6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 oraz posiadać  atest producenta dla każdej 
dostarczonej na budowę partii. 
Kostka  powinna posiadać 5-letnia gwarancję. 
Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać 
następujące wymagania : 
1.4.15. Nasiąkliwość nie większa niż 5% 
1.4.16. Mrozoodporność na działanie mrozu – stopień nie niższy niż F 150 
1.4.17. Ścieralność na tarczy Boehmego, określana stratą wysokości, poniżej 3,5 mm 
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- Wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza niż 50 MPa. 
 
Powierzchnie płytek powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z 
formy lub wykończonej zgodnie z informacjami podanymi w katalogu producenta. 
Krawędzie kostki powinny być równe i proste. 
Tekstura i kolor powierzchni górnej ( licowej ) – jednorodne. Dopuszczalne 
niekontrastowe przebarwienia na pojedynczych płytkach oraz naloty wapienne ( 
wykwity ). Niedopuszczalne plamy i zabrudzenia niezmywalne wodą. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
podanych w Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni kostki 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 

2 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 
ograniczających powierzchnie pozostałe,  
Max. liczba 
Max. długość , mm 
Max. głębokość, mm 

 
 

2 
30 
8 

 
Kształt i wymiary powinny być zgodne z podanymi w katalogu producenta. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać: 
Dla długości i szerokości – 3 mm 
Dla wysokości – 5 mm 
 
2.4. Piasek 
Piasek  na  podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom BN-
87/6774-04.  
 
2.5. Krawężniki 
Krawężniki do obramowania nawierzchni na zatokach autobusowych i wysepkach o 
wymiarach  
15x30x100  cm powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01  oraz 
posiadać atest producenta. 
 
2.6. Beton na ławę pod krawężnik 
Beton na ławę zwykłą pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beton powinien być 
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250. 
 
2.8. Cement 
Cement  do betonu i podsypki  cementowo-piaskowej powinien  spełniać wymagania 
normy PN/B-30000  i  być  marki nie mniejszej niż „35” do betonu oraz „25” na 
podsypkę cementowo-piaskową  
 
2.9. Kruszywo do betonu 

Mieszanka   kruszyw   do   betonu   powinna   odpowiadać   wymaganiom   PN-
88/B-62250 i  PN-86/B-06712. 
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2.10. Woda 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki 
Roboty będą wykonywane ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni z kostki brukowej 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 15MPa kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 
4.2.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport kruszywa wg SST D-00.00.00 . Transport krawężników - wg SST D-
08.01.01.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
 

 Zakres wykonania robót 
 
5.2.1. Wykonanie koryta 
Przed wykonaniem koryta należy wytyczyć krawędzie zatok oraz wyznaczyć przy 
pomocy szpilek, szerokość i głębokość koryta, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wykonanie koryta pod nawierzchnię powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża”. 
 
5.2.2. Wykonanie obramowania 

Wykonanie obramowania z krawężników betonowych 20x30x100 na ławie 
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betonowej zwykłej , powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w SST 
D.08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową 1:4, z 
użyciem materiałów, wg pkt .2.4 i 2.8. Grubość podsypki po zagęszczeniu 
powinna wynosić  5 cm.  
Zagęszczenie podsypki powinno być tak wykonane, aby nie było widocznych śladów 
urządzenia zagęszczającego. 
 
5.2.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Kostkę układa się na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w taki 
sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 2  3 mm. Po ułożeniu kostki 
szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez 
Inżyniera), a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Czynności należy powtarzać , aż do pełnego wypełnienia 
szczelin 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.3. i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową i odpowiednimi SST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
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podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 
5.2.5. niniejszej SST. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  
Projektową  oraz  wymaganiami  wg  pkt 5.2.6.  niniejszej  SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone są łatą lub planografem zgodnie z BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,5 cm. 
Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją  0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanej 
niwelety nie powinny przekraczać  1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać  1,0 cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4. 
powinna wynosić nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inżyniera. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonania koryta, 

- wykonanie ławy pod krawężniki, 

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

- Zgodnie z umową 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane do betonów i zapraw. 
DIN 18501  Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka) 
BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania. 

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

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


