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1. D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45233140-2) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania pt.: PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA 
WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I 
BUDOWA CHODNIKA 

1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.2. Zakres Robót objętych SST 
1.2.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi zgodnie ze spisem treści: 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

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

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

1.3.4. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

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

1.3.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.3.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.3.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
1.3.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.3.12. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 

1.3.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, 
jakości materiałów oraz Robót. 

1.3.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.3.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
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od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

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

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

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

f) Warstwa mrozoochronna – warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

g) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

h) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

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

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

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

1.3.19. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.3.20. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

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

1.3.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.3.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.3.24. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.3.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

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

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

1.3.28. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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1.3.29. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

1.3.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
a) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektów wykonawczych 
na Roboty objęte Kontraktem. 
b) Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy na 
podstawie wytycznych organizacji ruchu na czas robót oraz opracuje geodezyjną dokumentację 
powykonawczą obiektu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt 
w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia 

 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostanę zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. Przed zakupem materiałów, urządzeń i elementów przeznaczonych do wbudowania 
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Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów i wymiarów oraz możliwości ich 
zamontowania w już wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnościach i rozbieżnościach 
Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera. Wszystkie koszty wynikające z nie sprawdzenia 
parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz elementów przeznaczonych do wbudowania pokrywa 
Wykonawca 
 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, 
w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi zatwierdzony projekt zabezpieczenia Robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 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 Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 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, że jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

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

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity 
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ponieważ teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 
nieruchomości, Wykonawca sporządzi inwentaryzację techniczną, stanu istniejącej zabudowy 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co 
do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi inwentaryzację przed 
przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 
i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i 
o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 

1.4.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą użycia oczekiwanego 
przez Wykonawcę materiału. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w Dokumentach Kontraktowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 

1.4.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
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tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

 
1.4.15. Szkody i zniszczenia 

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub publiczną) ma 
wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub 
odpowiedni sąd. Koszt napraw i uszkodzeń wliczone są w Cenę Kontraktu. 

 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy. 

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa 
w ust. 1 pkt. 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.  

Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może określić, w 

drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do 
europejskich aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, 
podlegające obowiązkowi oznakowania CE. 

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i wytyczne do 
europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące 
stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia 
Komisji Europejskiej w tym zakresie.  
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

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

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
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pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 

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 Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

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

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem, jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące 
warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
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Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania przewidziane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonane będą na koszt 
Wykonawcy przez laboratorium zaakceptowane przez Inżyniera. 
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6.1. Program zapewnienia, jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera programu zapewnienia, 
jakości. W programie zapewnieni, jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia, jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-sposób zapewnienie bhp., 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

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

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

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

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-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 nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli, jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, 

jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że 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, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość 
tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
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 można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera. 

Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi x, 
y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodnośćć 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, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
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do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) 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 spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia, jakości i harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-uwagi i polecenia Inżyniera, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Książka Obmiarów  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych 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 
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programie zapewnienia, jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 
 
 (4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (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 Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności 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 umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i 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 Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
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 ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 



 
S t r o n a  | 19 

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. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 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 przełożenie 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 Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 

− Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy. 
− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-M-00.00.00 
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Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami zmian w Projekcie 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b)Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

(c)Opłaty/dzierżawy terenu 
(d)Przygotowanie terenu 
(e)Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowania i 

drenażu.  
(f)Tymczasową przebudowa 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 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
Założenia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 

 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien sporządzić: Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. 
Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 
1256). 

W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wymienić zakres robót w kolejności ich realizacji (na 
podstawie danych z projektu wykonawczego) 
 
W planie BiOZ należy: 
• wymienić istniejące obiekty budowlane, 
• wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, 
• wymienić przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót – podać skalę, rodzaj, 

miejsce i czas ich wystąpienia: 
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac), 
- poparzenia, 
- potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny, 
- osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych, 
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem, 
- natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac 

ziemnych (niewypały), 
- inne, 

• podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, 
• określić wytyczne do prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy i realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 
- instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, 

majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie stanowiska 
pracy przez pracownika, 

• przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej i 
prace, które powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na 
odcinkach niezamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest 
każdorazowo przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 
zmianie, 

• bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich pracowników o zmianie 
warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

• w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się w strefie 
zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie 
przełożonego, 

• wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest zabronione – 
odpowiedzialny kierownik budowy, 

• nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym 
z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne 
wykonywanie tych prac, 

• podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich transportu, 
przechowywania i zabezpieczenia, 
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• podać wytyczne organizacyjno – techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia: 

 
Maszyny i urządzenia 

- każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR, 
- maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny 

posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 
- maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 
- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 
- każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy 

uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 
- do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie, 

Roboty ziemne 
- w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w 
poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 
techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w 
których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, 

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót zimnych instalacji jw., należy 
niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

- w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, prace 
należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną, 

- przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej krawędzi nie 
może przekroczyć 0,5 m, 

- w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną, 
- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta, 
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je natychmiast 

zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić ten fakt przełożonemu, 
- maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być wycofane z 

użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający ich uruchomienie, 

- maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 
- wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie zabronione. 

 
Roboty rozbiórkowe 

- przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących maszyn. 
 
Roboty kanalizacyjne 

- w razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji (np.: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) należy określić bezpieczną odległość (w 
pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 
techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w 
których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, 

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych instalacji jw., należy 
niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

- przy wykonaniu robót kanalizacyjnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną, 

- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta, 
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- w zależności od głębokości wykopu należy zabezpieczyć ściany wykopu przed zasypaniem poprzez 
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie ścian (w zależności od rodzaju gruntu). 

 
Układanie nawierzchni drogowej 

- szczególną ostrożność zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza układarki mas 
bitumicznych, 

- przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, wykonywaniu robót 
uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, należy wykonywać te prace ręcznie 
stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej ostrożności, 

- szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się w przód i w tył, 
- pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze i listwy 

zabezpieczające przed poślizgiem, 
- skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję maścią ochronną. 

Prace szczególnie niebezpieczne 
- przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić pracownikom 

instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni przełożony), 
- do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, 
- nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 

Oznakowanie budowy 
- budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
- należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa, 
- w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i 

wstrzymania ruchu pojazdów, 
- należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, 

inne służby ratownicze). 
NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI 
OCHRONNE. 
Pierwsza pomoc 

- w razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych, 
- powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 
- swoje imię i nazwisko, 
- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 
- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 
- liczbę poszkodowanych, 
- co się wydarzyło, 
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.), 
- należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 
- należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce 

wypadku, 
- powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na 

którym zdarzył się wypadek, 
- w razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest 

powiadomić PIP i Prokuraturę. 
 
Podać numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego 
zdarzenia na budowie 
POGOTOWIE RATUNKOWE.............................. 
STRAŻ POŻARNA................................................. 
POLICJA (tel. alarmowy)....................................... 
KOMISARIAT POLICJI (najbliższy)................... 
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY.................. 
KIEROWNIK BUDOWY....................................... 
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2. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH (CPV 45233162-2) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów 

wysokościowych w ramach wykonywania zadania pt. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA 
WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA 
CHODNIKA 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest, 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 wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 
Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie: 
- trasy drogowej, 
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie parametrów łuku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

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

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”. 

1.4.3. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 
zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi 
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania 
pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. 

 
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 dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować, dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0, 04 do 0, 05 m. 
Do stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 

0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 
0,04 do 0,05 m 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 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 

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

 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać 

z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami 
– Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać 
roboty i pobierać materiały z PODGiK). 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

 
5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także 

dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.4. Wyznaczenie osi trasy 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. Dopuszczalne 
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odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe 
5 cm dla dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi 
trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 
oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola, jakości prac pomiarowych 
Kontrolę, jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 

- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, 
- obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie 

własnych pomiarów wykonanych wcześniej w terenie (odcinki objęte zgłoszeniem), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
- wyznaczenie skrzyżowania i ronda 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
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ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Instrukcje techniczne geodezyjne. 
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3. D-01.02.02  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU (CPV 45111210-0) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny które zostaną wykonane w ramach 
zadania pt.: PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI 
ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu grubości 10cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 

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 
Nie występują. 
 
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 
 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować: 

− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 

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

4.2. Transport humusu 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 
 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
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projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  
mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
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 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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4. D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG (CPV 45111100-9) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, które zostaną wykonane w ramach zadania pt.: 
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA 
DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− Nawierzchni jezdni 

 
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 

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. 
 
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 rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

 
4. TRANSPORT 

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

 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 



 
S t r o n a  | 32 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki 
określone w SST D-05.03.11 „Recykling”. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
Materiał pozostały z rozbiórek należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 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.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

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

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

 
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: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki chodników: 
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 



 
S t r o n a  | 33 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 

 
Dla wszystkich prac ceny obejmują również załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na składowisko 
Wykonawcy” w przypadku, gdy wszystkie materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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5. D.02.01.02 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT. 
(CPV 45111000-8) 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy wykonaniu wykopów wykonywanych w ramach zadania pt.: PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 
(DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I 
BUDOWA CHODNIKA 

 
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 prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów. 

Uwaga: Postępowanie z gruntem przeznaczonym na odkład zgodnie z ustaleniami D.U. Nr 62 z dnia 
20.06.2001 – Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 „o odpadach”. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

2.4.2. Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie mierzona 
w kierunku pionowym. 

2.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
2.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
2.4.5. Wykop głęboki – wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 
2.4.6. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 

nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od 
zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 

2.4.7. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, 
w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 

2.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

2.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

2.4.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych 
z trasą drogową. 

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

ds

d

s
I

ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds-maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
2.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

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

� Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  
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1

2

0

E

E
I =  

gdzie: 
E1-moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4], 
E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

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

2.2. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01 pkt 2 
 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 
określone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jednostki Grupy gruntów 
 właściwości niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

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

nierozpadowy 

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

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    czysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 
− ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-czysty 
− glina piasz-  czysta, glina, glina 

pylasta 
− ił warwowy 

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

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 
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4. TRANSPORT 

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

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 
1 cm i -3 cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach skalistych wymagania, dotyczące 
równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być określone w 
dokumentacji projektowej i SST. 
 

5.3. 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. 
 

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

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 OST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 
 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. 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 

2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 
100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 
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 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 
lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

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

6.3.8. 6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych 
niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów, dla których nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które 
wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać 
wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną, jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty ziemne 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.  
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów i wymiany gruntu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

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

 
10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 

 
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i SST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

10.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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6. D.01.03.02 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII 
ENERGETYCZNYCH Nn PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE 

DRÓG (CPV 45232300-5) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej (zabezpieczenie istniejących przewodów rurami 
ochronnymi) w ramach zadania: „ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) 
W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA.” 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna ST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Roboty omówione w SST mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych SN i n.n. przy 
budowie i przebudowie dróg publicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno-lub wielofazowych. 
 
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
 
1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
 
1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli. 
 
1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 
1.4.6. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń. 
 
1.4.7. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej 
lub innego urządzenia podziemnego. 
 
1.4.8. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie 
występuje skrzyżowanie. 
 
1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 
1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-E-01002: 1997 [1] i definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca przed 
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przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inspektora program 
zapewnienia jakości (PZJ). 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „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 wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. 
 
2.2. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych Rury 
używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi 
należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Przewiduje się stosowanie na 
przepusty kablowe rur PS o średnicy wewnętrznej 160 mm, dwudzielnych. Rury na przepusty kablowe 
należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił 
mechanicznych. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
3.2. Sprzęt do ułożenia rur ochronnych dla linii kablowej 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 
gwarantujących właściwą, jakość robót: zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót. 
 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze środków transportu: - samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Układanie rur ochronnych dla linii kablowych 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy ochronić 
zachowując następującą kolejność robót: 
− Ręczne odkopanie istniejącej linii kablowej, 
− Ułożenie dwudzielnej rury ochronnej, 
− Ręczne zasypanie rowu z zagęszczeniem gruntu 
Prace należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć 0,97 wg BN-72/8932-01 
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury, powinna wynosić, co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od 
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Miejsca wprowadzenia kabli do rur 
powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi 
przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
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6. Kontrola, jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót przy układaniu rur 
ochronnych. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań. Wykonawca powiadamia 
pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego - założonej, jakości. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia, o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
− Głębokości zakopania kabla, 
− Grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
− Odległości folii ochronnej od kabla, 
− Stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Obmiaru robót 
dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w 
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora. Jednostką obmiarową dla przepustu kablowego jest 
metr. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną, jakości użytych materiałów I 
wykonanych robót. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
− Roboty przygotowawcze, - przygotowanie i dostarczenie materiałów, - oznakowanie robót, 
− Odkopanie istniejących kabli, układanie rur ochronnych i zakopanie rowów 
− Wykonanie inwentaryzacji przebiegu rur ochronnych pod gruntem. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-E-01002: 1997     Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody. 
PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Postanowienia ogólne 
PN-E-06401-02:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia i zakończenia żył 
PN-E-06401-03:1990   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV 
PN-E-06401-04:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
PN-E-06401-05:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
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znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
PN-E-06401-06:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
PN-HD 621 S1:2003   Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej. 
PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek 
winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-H-74220:1984      Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 10224:2006     Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych 
-- Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
BN-68/6353-03           Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

1. PRZEPISY BUDOWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. PBUE WYD. 1980 R.  
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY 
WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ROZBIÓRKOWYCH. DZ. U. 
NR 13 Z DNIA 10.04.1972 R. 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU Z DNIA 26.11.1990 R. W SPRAWIE 
WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA 
ELEKTROENERGETYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ. DZ. U. 
NR 81 Z DNIA 26.11.1990 R. 

4. USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH Z DNIA 21.03.1985 R. DZ. U. NR 14 Z DNIA 
15.04.1985 R. 
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7. D-01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII 
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG (CPV 

45232310-8) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych w ramach zadania: „ PRZEBUDOWY DROGI 
GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – 
ETAP I BUDOWA CHODNIKA.” 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna ST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Roboty omówione w SST mają zastosowanie do zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych 
przy budowie i przebudowie dróg publicznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca 
centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 
1.4.2. Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 
1.4.3. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek 
i skrzynek kablowych. 
1.4.4. Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek 
i skrzynek kablowych. 
1.4.5. Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim. 
1.4.6. Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym. 
1.4.7. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 
falowania i zapasów kabla. 
1.4.8. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i 
zapasów kabla. 
1.4.9. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od 
długości trasy, na której układa się kabel 
1.4.10. Rura przepustowa – rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego 
materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kabli lub rurociągów 
kablowych w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
1.4.11. Taśma ostrzegawcza – taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze żółtym z napisem UWAGA! 
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, układana nad kablem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu 
telekomunikacyjnym. 
1.4.12. Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego – bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w 
stosunku do innych urządzeń uzbrojenia terenowego, przy którym możliwy jest jednak szkodliwy wpływ 
tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie. 
1.4.13. Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego – przebieg linii telekomunikacyjnej, przy którym 
trasa linii przecina się z trasą lub miejscami posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenowego. 
Szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może być w tym przypadku 
większy niż przy zbliżeniu. 
1.4.14. Odległość podstawowa – najmniejsza dopuszczalna odległość linii telekomunikacyjnej od innych 
urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca linię przed szkodliwym oddziaływaniem tych urządzeń, 
bez zabiegów dodatkowych. 
1.4.15. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii 
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi urządzeniami zbrojenia 
terenowego do połowy odległości podstawowej. 
1.4.16. Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie linii 
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią a innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego poniżej połowy, lecz nie mniejszej od 25% odległości odstawowej. 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inspektora 
program zapewnienia, jakości (PZJ). 
 
2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania 
 Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u 
wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 
odpowiednimi normami. 
 

2.2. Materiały gotowe 
2.2.1.  Rury z polietylenu (HDPE) Stosowane do budowy przepustów rury z polietylenu powinny 

odpowiadać normie PN-92/C-89017[8]. Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej,  SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem 
 
3.2. Sprzęt do ułożenia rur ochronnych dla linii kablowej 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, 
gwarantujących właściwą, jakość robót: zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót. 
 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze środków transportu: - samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Układanie rur ochronnych dla linii kablowych 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy ochronić 
zachowując następującą kolejność robót: 
− Ręczne odkopanie istniejącej linii kablowej, 
− Ułożenie dwudzielnej rury ochronnej, 
− Ręczne zasypanie rowu z zagęszczeniem gruntu 
Prace należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć 0,97 wg BN-72/8932-01 
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury, powinna wynosić, co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od 
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Miejsca wprowadzenia kabli do rur 
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powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi 
przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót przy układaniu rur 
ochronnych. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań. Wykonawca powiadamia 
pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego - założonej, jakości. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia, o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
− Głębokości zakopania kabla, 
− Grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
− Odległości folii ochronnej od kabla, 
− Stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Obmiaru robót 
dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w 
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora. Jednostką obmiarową dla przepustu kablowego jest 
metr. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− Geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− Protokoły z dokonanych pomiarów, 
− Protokoły odbioru robót zanikających, 
− Ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną, jakości użytych materiałów I 
wykonanych robót. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
− Roboty przygotowawcze, - przygotowanie i dostarczenie materiałów, - oznakowanie robót, 
− Odkopanie istniejących kabli, układanie rur ochronnych i zakopanie rowów 
− Wykonanie inwentaryzacji przebiegu rur ochronnych pod gruntem. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
2. 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. 

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

4. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
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5. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
6. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 
7. BN-88/8984-

17/03 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania. 

8. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw politelinowych 
9. ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 

wymagania techniczne 
 
10.2. Inne dokumenty 

10.Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo - powietrznej i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r. 
11.Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
12.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw 
Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 
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8. D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA (CPV 45233000-9) 

 
1. WSTĘP 

2.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta 

gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w związku z wykonywanym zadaniem 
pt.  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI 
ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 

 
2.2. Zakres stosowania SST 

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

 
2.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy profilowaniu i zagęszczeniu 
podłoża pod nawierzchnię. 
Uwaga: 

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego ujęto w SST D.02.01.01. 
 

2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 

Techniczną D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 

4. SPRZĘT 
 
Sprzęt mechaniczny do wykonania i profilowania i zagęszczenia koryta ziemnego pod nawierzchnię 

podano w SST D.02.01.01. Przy zagęszczaniu nie stosować walców wibracyjnych. 
 

5. TRANSPORT 
 
Nie występuje. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 

6.2. Zakres wykonywanych robót 
6.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero 
po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji 
urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania 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 i wykonywanie tych robót 
z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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6.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto należy wygodnie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować 
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. 

Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 

5.2.3 i 5.2.4. 
 
6.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do 
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Do profilowania podłoża stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie 
z PN-B-04481 (metoda I). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną 
wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p.5.2.5. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż  (wg PN-S-02205:1998): 

− w gruntach niespoistych ± 2%, 
− w gruntach mało i średniospoistych +0% do –2%. 

 

6.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 
Ruch KR1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych lub terenu 
0,93 

 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 
własny koszt. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

Lp Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na  
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
(m2) przypadająca na jedno 

badanie 

1. 
Szerokość, głębokość i położenie 
koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy 
odbiorze, określonych w p.6.2. 

2. 
Ukształtowanie pionowe osi 
koryta 

jw. 

3. 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu – 
badanie wskaźnika zagęszczenia 

2 600 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze 

względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 

Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str 13 rys. 
4). 

− E2 ≥ 100 MPa dla ruchu KR1, 
Badania płytą ∅ 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 

3000 m2. 
 

7.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
 

7.2.1. Zagęszczenie podłoża 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
 

7.2.2. Cechy geometryczne 
7.2.2.1. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 

7.2.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 

km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej 
krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 

7.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10 m w osi 

jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny 
przekraczać +0 cm i –2 cm. 

 
7.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta 

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co  

100 m. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 
 

7.2.2.5. Szerokość koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 
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Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm. 
 

7.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
− ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
− mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów, 
− pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-S-02201   Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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9. D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
(CPV 45233000-9) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach 
zadania pt. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI 
ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują 
SST: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe 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 oraz w OST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 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 OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

   
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 Tablica 1. 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane Żużel 

 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  

za
sa

dn
ic

za
 

po
m

oc
ni

cz
a 

za
sa

dn
ic

za
 

po
m

oc
ni

cz
a 

za
sa

dn
ic

za
 

po
m

oc
ni

cz
a 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 
Zawartość ziarn 
nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 [1] 

5 

Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 

a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 

 
 

35 
 

 
 

45 
 

 
 

35 
 

 
 

50 
 

 
 

40 
 

 
 

50 
 

 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 
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więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, 

nie więcej niż 

30 40 30 35 30 35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 
Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 

1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 

1,03 

 
 

80 

120 

 
 

60 

- 

 
 

80 

120 

 
 

60 

- 

 
 

80 

120 

 
 

60 

- 

 
 

PN-S-06102 
[21] 

  
 2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 
− -      żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
− -      piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 
− -      piasek wg PN-B-11113 [16], 
− -      miał wg PN-B-11112 [15], 
− -      geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− -      cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− -      wapno wg PN-B-30020 [19], 
− -      popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− -      żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 
3. SPRZĘT 

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

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 

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 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
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. 
W przepadku stwierdzenia odpowiedniej (zgodnej z założeniami projektowymi) nośności istniejącego 
podłoża, dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

  ≤  5(1) 
w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
d85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

  ≤  1,2(2) 
w którym: 
d50 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 -umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 
od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 

5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 
 

5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. 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 kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      
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2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 
1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

  
 6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać 
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 
m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

  ≤   2,2 
  
6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 
3. 

 Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

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

E

E

1

2
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Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 
  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

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

 6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na 
jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS   nie 
mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

od drugiego obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 
powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
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 Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
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bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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10. D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (CPV 45233000-9) 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
w związku z zadaniem pt. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W 
MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna 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 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują   

− Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

 
3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
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ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy 
WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi 
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
 

5.5. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
−  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
10. 
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11. D-04.05.00 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW 
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI - 

WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45233000-9) 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem ulepszonego podłoża z gruntów spoiwami 
hydraulicznymi w związku z zadaniem pt. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA 
WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA 
CHODNIKA 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji . 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
Podbudowę z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu  stabilizowanego cementem 

 
1.4. Określenia podstawowe 

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 oraz w SST wymienionych w pkt 1.3, 
dotyczących ulepszonego podłoża z gruntów  stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

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

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

Rodzaje materiałów (brzmienie wg GDDKiA BRI 3/541/5/04 z dnia 20.04.2003) 
Materiały stosowane podano w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczących  ulepszonego podłoża z 
gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne popioły lotne, 
wielkopiecowy żużel granulowany). Dopuszcza się inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
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 wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudnodostępnych, 
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 
− ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
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− rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do 
rozsypywania spoiw, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 
dozowania wody, 

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudnodostępnych. 
 

TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
Transport wapna powinien odbywać się zgodnie z PN-B-30020 [12]. 
Transport popiołów lotnych powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96035 [18]. 
Żużel wielkopiecowy granulowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  
zawilgoceniem. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
W przepadku stwierdzenia odpowiedniej (zgodnej z założeniami projektowymi) nośności istniejącego 
podłoża, dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy. 
 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania  ulepszonego podłoża powinny być wcześniej 
przygotowane. 
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. 
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po 
wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle 
linie krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. 
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
 

Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest 

właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

warstwy. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane 
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inżyniera. 
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Nie ma konieczności wykonania odcinka próbnego 
 

Utrzymanie ulepszonego podłoża 
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotowe ulepszone podłoże 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża obciąża 
Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża  
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu 
oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia ulepszonego podłoża. 
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni 
lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 

szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 

czasie co najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
 

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót 
Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacjach dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 

Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania  ulepszonego podłoża 
stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy lub ulepszonego 
podłoża przypadająca na 
jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub 
kruszywa 

  

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub 
kruszywa ze spoiwem   
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3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 

4 
Jednorodność i głębokość 
wymieszania 2)   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego 
podłoża 3 400 m2 

7 

Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji 

cementem i wapnem 
− 14 i 42-dniowa przy stabilizacji 

popiołami lotnymi 
− 90-dniowa przy stabilizacji żużlem 

granulowanym 

 
 
6 próbek 
 
6 próbek 
 
3 próbki 

 
 
 
 
400 m2 

8 Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

 
9 
10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 
− wapna, 
− popiołów lotnych, 
− żużla granulowanego 

 
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 
zmianie 

13 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

 
14 

 
Badanie właściwości gruntu lub 
kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 
gruntu lub kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera 

 
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 
 
6.3.2. Uziarnienie gruntu 

Próbki do badań należy pobierać  z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu powinno być 
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 
80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 
mieszanki. 
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego 
podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa 
projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 

6.3.7. Grubość ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
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6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do 
badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. 
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych 
rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach 
przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. 
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących 
ulepszonego podłoża. 

6.3.9. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych 
cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w OST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.10. Badanie spoiwa 

Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca powinien 
określić właściwości podane w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoża. 

6.3.11. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 

6.3.12. Badanie właściwości gruntu 

Właściwości gruntu należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu. Właściwości powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w SST dotyczących ulepszonego podłoża. 

6.3.13. Wskaźnik nośności CBR 

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 [13] dla próbek gruntu stabilizowanego 
wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16]. 

 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego podłoża 
stabilizowanych spoiwami 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej  ulepszonego podłoża stabilizowanych 
spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  

7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

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

6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoża 

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

6.4.3. Równość ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
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normą BN-68/8931-04 [22].  
Nierówności poprzeczne i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności nie powinny przekraczać: 
-  15 mm dla  ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża 

Różnice pomiędzy rzędnymi ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

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

6.4.7. Grubość ulepszonego podłoża 

Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p.6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość 
i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt 
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone podłoże 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej 
mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego 
materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie 
zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 
OBMIAR ROBÓT 

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

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podłoża z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
 
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 Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt9. 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie gruntu, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 
− wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 
− zagęszczenie warstwy, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
  7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
  8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
  9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
12. PN-B-30020 Wapno 
13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej 

popiołów lotnych z węgla kamiennego 
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25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi 

popiołami lotnymi. 
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12. D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM (CPV 45233000-9) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  i ulepszonego podłoża z gruntu 
lub kruszywa stabilizowanego cementem w związku z zadaniem pt.  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 
(DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I 
BUDOWA CHODNIKA 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji . 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17]. Grunty 
stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, pomocniczych i 
ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [29]. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach. 

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.3. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.4. 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-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne”  pkt 2. 

 
2.2. Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości Klasa cementu 
32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 
niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 32,5 
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niż: 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować 
za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

 
2.3. Grunty 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 
Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty 
spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 
 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem  
   wg PN-S-96012 [17] 

L
p. 

Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           % 

(m/m), nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             % 

(m/m), powyżej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             % 

(m/m), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej 

 
 
100 
 
85 
 
50 
 
20 

 
 
 
 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż: 2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            % 
(m/m), nie więcej niż: 1 PN-B-06714-28 [6] 

 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do          30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, 
umożliwiających ich rozdrobnienie             i przemieszanie z cementem. 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o: 
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
 



 
S t r o n a  | 77 

2.4. Kruszywa 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne 
z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 
Lp. 

Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,           nie 

mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             

%, nie więcej niż: 

 
 
30 
 
15 

 
 
PN-B-06714-15 
[4] 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa PN-B-06714-26 

[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 PN-B-06714-12 
[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            %, 
poniżej: 1 PN-B-06714-28 

[6] 

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 
na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono 
składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

 
2.5. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do 
momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 
wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

 
2.6. Dodatki ulepszające 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające: 
− wapno wg PN-B-30020 [12], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w 
tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól- 
                 nych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 
(MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porności 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do 

od 1,6            od 2,5         0,7 
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KR6 do 2,2 do 5,0 

2 Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 
górna część warstwy ulepszenia 
słabego podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy 
ulepszonego podłoża 
gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji 
nawierzchni na podłożu z 
gruntów wątpliwych                       i 
wysadzinowych 

 
 
- 

 
 

od 0,5 do 
1,5 

 
 
0,6 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 
5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST                        D-
04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” 
pkt 5.2. 
 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej  
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki 
dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak 
najmniejszej zawartości cementu.  
 
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w                  
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw                  podbudowy i 
ulepszonego podłoża  

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone         
podłoże 

2 KR 2 8 10 10 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
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Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu 
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających 
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające 
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, 
grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. 
wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane 
w tejże recepcie. 
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek 
cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność 
wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 
mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie 
dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 
dłuższy od 2 godzin. 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 
dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć 
równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 
 

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby 
zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 

5.7. Grubość warstwy 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu  stabilizowanego cementem nie 
powinna przekraczać: 
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
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− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
Jeżeli projektowana grubość warstwy  jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać 
w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy 
leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 

5.8. Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy 
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się 
w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast 
naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą 
być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z 
cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg 
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 

5.9. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic 
w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej 
wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić 
wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 

5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu  stabilizowanego cementem 
Zasady pielęgnacji warstwy gruntu stabilizowanego cementem podano w SST D-04.05.00 „Ulepszone 
podłoże z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 

5.11. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami 
określonymi w SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
Nie ma konieczności wykonania odcinka próbnego 
 

5.12. Utrzymanie ulepszonego podłoża 
Ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w SST 
D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne” pkt 5.4. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z 
ustaleniami SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.05.00 
„Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.3. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych  ulepszonego podłoża podano w SST D-04.05.00 
„Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.4. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami  ulepszonego podłoża podano w SST D-
04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            
pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów  stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z 
gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w SST D-04.05.00 „Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10. 
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13. D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ DLA DRÓG PLACÓW I CHODNIKÓW (CPV 

45233250-6) 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej – progów zwalniających, związanych z zadaniem pt. 
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO 
NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 

 
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 prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni 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 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

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

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. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości± 3 mm, 
− na szerokości± 3 mm, 
− na grubości± 5 mm. 
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

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

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4mm. 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 
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układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
 

4. TRANSPORT 
 

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

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

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

5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża 
powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
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kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 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 sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia 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 podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
OST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
± 1cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 
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Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm. 

 
6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej 
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 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 Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

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 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

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

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

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA 

DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 
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14. D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, OBSIANIE 
TRAWĄ POWIERZCHNI TRAWNIKÓW (CPV 45233000-9) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem humusowania powierzchni zielonych w związku 
z zadaniem pt. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI 
ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 
 

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 prowadzenia robót przy wykonaniu umocnienia 
skarp, obsiania trawą powierzchni trawników.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Humusowanie- pokrycie skarpy lub trawników humusem w celu zapewnienia dobrego 

wzrostu trawy. 
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”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

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

 
2.2. Humus 

Humus – nie powinien zawierać kamieni większych od 6 cm oraz innych zanieczyszczeń. 
 

2.3. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023. 
 
3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− spycharek, 
− walców gładkich i żebrowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających. 
 
4. TRANSPORT 

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

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport nasion traw 
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Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

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

5.2. Humusowanie 
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 10 i cm w zależności od gruntu występującego na 
powierzchni skarpy. 
Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 
5.3. Obsianie nasionami traw 

Obsianie powierzchni trawników trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych 
w okresie wiosny lub jesieni. 
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru robót jest: 
− m2 (metr kwadratowy) - powierzchni zieleni objętej humusowaniem i obsianiem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 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”. 
Cena wykonania umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie trawą obejmuje: 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− rozścielenie warstwy humusu, 
− obsianie trawą zahumusowanych powierzchni, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
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15. D.08.01.01 KRAWĘŻNIK BETONOWY (CPV 452331424-4) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w związku z zadaniem pt. 
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO 
NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 

 
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 prowadzenia robót przy ustawieniu krawężników 
betonowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami SST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 

1.4.1  Ława ( fundament ) – warstwa nośna z betonu służąca do umocowania krawężnika 
i  przenosząca obciążenia krawężnika na podłoże gruntowe. 

1.4.2   Podsypka – warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w wysokości 
krawężnika. 

1.4.3  Krawężnik – prefabrykowana belka betonowa ograniczająca chodnik dla pieszych od jezdni. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na ławie betonowej 

według zasad niniejszej SST są: 
 

2.1. Krawężniki betonowe wibroprasowalne 
− Opornik betonowy 10x30x100 cm – kolor grafitowy, 
− opornik 12x25x100 cm – kolor grafitowy, 

 
Krawężniki betonowe wibroprasowane powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-
80/6775-03.04. Każda partia dostarczonych na budowę  krawężników powinna posiadać atest 
producenta. Wymagania dla krawężników są następujące: 

a) wygląd zewnętrzny – powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków w fakturze z 
formy, 

- krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 
i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. I norm BN-80/6775-03.01. 

b) kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab.2 normy BN-8-/6775-03.04 (± 

8mm dla długości ± 3 mm dla wysokości i szerokości ). 

c) krawężniki powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25 odpowiadającego 
wymaganiom normy PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

d)  Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0% zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-
06250 – „Beton zwykły”. 

e) Odporność betonu na działania mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250. 
f) Nośność  krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31,6 kN zgodnie z Biuletynem PKNMiJ Nr 7/87. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
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Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 
Wymienione badania należą do zakresu badań pełnych wykonywanych przez producenta w ramach 
okresowej kontroli jakości.  
Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy świadectwo jakości. 
Krawężniki można składować na otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym , w 
pozycji wbudowania. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 
 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

Ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 Ograniczających pozostałe 
Powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 
2.2.1. Beton na ławę fundamentową.  
Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być klasy B 15. Beton powinien być 
zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250. Kruszywo do betonu 
powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712. 
2.2.2. Cement. 
Cement do betonu i zapraw powinien spełniać wymagania norm PN-88/B-30000. Magazynowanie 
cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN-88/673108. 
2.2.3. Piasek. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Piasek średnio lub 
gruboziarnisty do wykonania podsypki  cementowo-piaskowej na ławie fundamentowej powinien 
spełniać wymagania normy BN-87/6774-04. 
2.2.4. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 
2.2.5. Bitumiczna masa zalewowa. 
Bitumiczna masa zalewowa powinna spełniać wymagania normy BN-74/6771-04. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem krawężnika wykonane będą 
ręcznie. 

 
4. TRANSPORT 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy układać 
na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny 
być zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem mechanicznym, a górna warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Wykonywanie koryta pod ławę 
Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.       
Wymiary koryta powinny być dostosowane do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz do głębokości 
i usytuowania krawężnika w planie. Koryto może być wykonane ręcznie lub mechanicznie w sposób 
nienaruszający struktury naturalnej koryta. Dno koryta powinno być równe i w razie potrzeby 
dogęszczone. 

5.3.  Wykonanie ławy pod krawężnik. 
Ławy betonowe należy wykonywać w szalowaniu, beton B-15, wg KPED-I, karta wg. Zał. Nr 1 KPED – 
03.10. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być zagęszczony i wyrównany, zgodnie z warunkami 
normy PN-63/B-6251. Co 50m należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową odpowiadającą wymaganiom normy BN-  74/6771/04.  

5.4. Ustawienie krawężników. 
Na wykonanie ławy betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 
1:4 grubości 5 cm po zagęszczeniu. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm. Spoiny należy 
wypełnić zaprawą cementową wg PN-90/B-014501. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i 
zmyć wodą. Po wykonaniu, spoiny należy pielęgnować wodą. Spoiny między krawężnikami nad szczeliną 
dylatacyjną ławy fundamentowej należy wypełnić masą zalewową.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.1. Ocena krawężników. 
Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt.2 należy wykonywać dla każdej partii dostarczonej 
na budowę. Ilość ocenianych elementów zależy od ilości partii i powinna być zgodna z warunkami 
podanymi w tab.3 normy BN-80/6775-03.01. Na wniosek Inżyniera mogą być wykonane dodatkowe 
badania cech krawężników objętych badaniami pełnymi. 
 

6.2. Sprawdzenie przygotowania koryta. 
Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.1 

6.3. Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją, dopuszczalna tolerancja ± 1 

cm na każde 100m, 
− wysokość (grubość) ław z tolerancją ± 10% wysokości projektowanej (w 2 punktach na 100m), 
− szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją ± 20% szerokości projektowanej ( w 2 punktach na 

100 m)- tolerancja prześwitu < 1cm, 
− odchylenie linii ław od projektowanego kierunku – tolerancja ± 2 cm na 100 m ław, 
− sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ław na próbkach sześciennych 

o boku 15 cm, wg PN-88/B-06250. 
Należy pobrać do badań co najmniej 3 próbki z partii wbudowanego betonu. 

 
6.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika. 

Sprawdzeniu podlega: 
− odchylenie linii krawężnika w planie – max odchylenie może wynosić 1 cm na każde 100 m, 
− odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej – tolerancja ± 1 cm 

na każde 100 m badanego krawężnika. 
− Równość górnej powierzchni krawężnika sprawdzana przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m krawężnika trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią  krawężnika a 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm . 

− Dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m) 
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że krawężnik 

został ustawiony prawidłowo. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego krawężnika. 
Ogólne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników laboratoryjnych materiałów, kontroli jakości robót, 
obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
SST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

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

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

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 użytku. 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. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

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

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r. 
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16. D-08.03.01 OBRZEŻE BETONOWE, PALISADA BETONOWA 
(CPV 452331424-4) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem obrzeża betonowego i palisady betonowej wykonanych w ramach prac 
budowlanych na podstawie projektu PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) 
W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem obrzeża betonowego i palisady betonowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe – prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z 

innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym 
samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia 
granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi 
różnym rodzajom ruchu lub oddzieleniu ciągów komunikacyjnych od terenów nie 
przeznczonych do komunikacji. 

1.4.2. Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji 

1.4.3. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami SST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i 
europejskimi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
− palisady odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1, 
− żwir piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701, 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

 
2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe 

Zastosować obrzeże gatunek l 
 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne  
 

2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, m 
  

 
Gatunek 1 
 1 

 
±8 
 b,   h 

 
±3 
  

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
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Powierzchnie obrzeży 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 nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Rodzaj wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalna wielkość wad i 
Uszkodzeń Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 
 

2 
 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) 
 

niedopuszczalne 
 ograniczających   pozostałe powierzchnie:  
 liczba, max 

 
2 
 długość, mm, max 

 
20 
 głębokość, mm, max 

 
6 
 

 
2.3.3. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 
cm większa niż szerokość obrzeża. 
 

2.3.4. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250. 2.5. Materiały na ławę i do zaprawy. 
Piasek do wykonania ławy powinien spełniać wymagania PN-B-11113. Materiały do zaprawy cementowo-
piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w STW.08.01.01 „Krawężniki betonowe" pkt 2. 

 
2.4. Betonowe palisady - wymagania techniczne 

 
2.4.1. Wymiary betonowych palisad 

Należy stosować palisady szerokości 12 cm i 18cm, których wymiary są zgodne z podanymi w tablicy 3. 
 
Tabl. 3. Wymiary palisad betonowych 

H (cm) 
 

L (cm) 
 

B (cm) 
 60 

 
12 
 

18 
 80 12 18 

100 
 

18 
 

18 
  

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów palisad 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów palisad podano w tablicy 4. 

 
Tabl. 4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów palisad 

Rodzaj wymiaru 
 

Dopuszczalna odchyłka dla gat. I, mm 
 L 

 
±3 

B 
 

±3 
H ±8 

 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad 

Powierzchnie palisad 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 nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 5. 

 
Tabl. 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalna wielkość wad i 
Uszkodzeń Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 
 

2 
 

Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) 
 

niedopuszczalne 
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krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie:  
 liczba, max 

 
2 
 długość, mm, max 

 
20 
 głębokość, mm, max 

 
6 
 

 
2.4.4. Składowanie 

Betonowe palisady mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. Betonowe palisady należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa 
niż szerokość palisady. 
 

2.4.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji palisad należy stosować beton według PN-B-06250:1988. Dopuszcza się stosowanie palisad 
wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM. 

 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom: 

– cement wg PN-EN 197-1 Cement. Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku, 

– piasek wg PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
– woda wg PN-B-32250 „Woda do betonów i zapraw budowlanych.”. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych i palisady wykonane będą ręcznie i narzędzi 
brukarskich. 

 
3.1. Sprzęt 

– betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej. 
– gilotyna i piła spalinowa do cięcia płyt, 
– mała ładowarka, 
– zagęszczarka spalinowa wibracyjna. 

Ponadto przy Robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 
 

4. TRANSPORT 
Betonowe obrzeża chodnikowe, palisady mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża i palisady 
powinny być zabezpieczone przed  przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

Transport pozostałych materiałów podano w STW.08.01.01 „Krawężniki betonowe".  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 
 

5.3. Podsypka (ława) pod obrzeża 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) z piasku, o grubości warstwy 5cm po 

zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 
 

5.4. Ława pod palisadę 
Podłoże pod ustawienie palisady stanowi ława z betonu o wymiarach zgodnych z Dokumentacją 

Projektową. 
 

5.5. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 
1cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową \v stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

5.6. Ustawienie betonowych palisad 
Betonowe palisady należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni palisady od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej. 

Zewnętrzna ściana palisady powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. Spoin należy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Zaprawa cementowo piaskowa powinna mieć wytrzymałość 
po 28 dniach nie mniejszą niż 15MPa 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i palisad i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3 i 6. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm. zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1, 2, 4 i 5. Sprawdzenie 
katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 
i mierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
b) koryta pod ławę – zgodnie z wymaganiami pkt 5.4 
c) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku  
d) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
– linii obrzeża i palisady w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 30 m długości obrzeża, 

palisady, 
– niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, palisady które może wynosić ±1cm na każde 30m 

długości obrzeża, palisady 
– wypełnienia spoin, sprawdzane co 10metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru robót jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża, palisady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 niniejszej SST, dały 
wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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– wykonane koryto, 
– wykonana ława pod obrzeże, palisadę, 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta w gruncie lub w nawierzchni asfaltowej, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− ustawienie palisady 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, palisady 
− wykonanie 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-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw budowlanych 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-EN-197-

1:2002 
Cement. Skład, wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-
03/01 

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

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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17. G.00.12.01 POMIARY POWYKONAWCZE ZREALIZOWANYCH 
DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (CPV 45233000-9) 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania pomiarów 
powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych w związku z zadaniem pt. 
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO 
NA DZIAŁCE NR 62 – ETAP I BUDOWA CHODNIKA 

 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest 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 pomiarami 
powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych i obejmują. 

− pomiar powykonawczy trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym, 
− wykonanie mapy (inwentaryzacji powykonawczej) 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Działka (zwana też działką gruntu) ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na stan prawny. 
1.4.2. Linia graniczna – linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej własności (składa się 

najczęściej z odcinków prostych łączących punkty graniczne; przebieg linii granicznej 
nieruchomości gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony w szkicu 
granicznym, które wchodzą w skład dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości). 

1.4.3. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) – zbiór informacji (wraz z opisem) 
o przestrzennym usytuowaniu działek i budynków; jest mapą numeryczną, a jej edycję stanowią 
mapy obrębowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi część składową katastru 
nieruchomości. 

1.4.4. Mapa numeryczna – zbiór danych stanowiących numeryczną reprezentację mapy graficznej, 
dogodny do przetwarzania komputerowego. 

1.4.5. Punkt graniczny – punkt określający przebieg granicy nieruchomości; punkty graniczne znajdują 
się na załamaniach linii granicznej. 

1.4.6. Sieć uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 
elektroenergetyczne i inne, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki 
itp. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 i ST D.01.01.01. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
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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 należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

− instrumenty typu total Station - o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz dokładności pomiaru 
odległości 10  mm ± 10 mm/km 

− teodolity lub tachimetry – o dokładności pomiaru kątów 20cc 
− niwelatory – o dokładności pomiaru 5 mm/km, 
− nasadki dalmiercze - o dokładności pomiaru 10 mm ± 10 mm/km, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do robót pomiarowych można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK . 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich nieprawidłowościach 
w bieżącej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu. 
 

5.3. Prace Polowe 
5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone wywiadem w terenie mającym na celu: 
− ogólne rozeznanie w terenie, 
− odszukanie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych 

punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 
5.3.2. Prace pomiarowe 

W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary 
inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcją G-4 „ Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, mierząc wszystkie 
elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową tj.: 

− studnie (średnice) 
Przy ww. pomiarach stosuje się technologie tradycyjne. 
 

5.4. Prace Kameralne 
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map 
5.4.2. Skład Dokumentacji dla Zamawiającego. 
1. wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią o której mowa w punkcie 5.3.2. 
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2. inne materiały zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi SIWZ i Kontrakcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z pomiarami powykonawczymi należy prowadzić według 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową wykonanych prac jest km (kilometr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z pomiarami powykonawczymi w terenie następuje na podstawie wykonanej 
mapy, szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
- roboty pomiarowe dla inwentaryzacji powykonawczej obiektu wraz z wykonaniem mapy 
powykonawczej (+ 2 kpl. dla Zamawiającego) i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej obiektu, 
− opracowanie i przetworzenie wyników 
− wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie jej do zasobów 

geodezyjnych, 
− wykonanie 2 kpl. map dla Zamawiającego 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. 
PN-86/N-02207 Geodezja. Terminologia. 
PN-86/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. 
PN-86/N-02260 Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia. 
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18. D – 07.07.01 OŚWIETLENIE ULICZNE  (CPV 45315100-9) 
 
Kody i nazwy robót ( CPV): 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem wykonania i specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru robót związanych z 
budową linii kablowej n/n oświetlenia ulicznego w związku z zadaniem pt. PRZEBUDOWY DROGI 
GMINNEJ (DROGA WEWNĘTRZNA) W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO NA DZIAŁCE NR 62 – 
ETAP I BUDOWA CHODNIKA 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
- kablowe linie oświetleniowe, 
- montaż opraw i słupów oświetleniowych, 
- instalację przeciwporażeniową. 
 

1.4. Określenia podstawowe ST 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami budowy urządzeń 
elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
„Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym oraz specyfikacją ST 
Wymagania ogólne. 
Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej bezpośrednio na wysokości nie większej niż 10m. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną. 
Fundament – konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafki sterującej w pozycji pracy. 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno – lub wielożyłowych 
połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych 
dwóch urządzeń elektrycznych jedno – lub wielofazowych. 
Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania i 
zakończenia kabli. 
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego. 
Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje 
skrzyżowanie. 
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 
- projektem budowlanym, 
- specyfikacją ST Wymagania ogólne, 
- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy, 
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- Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym, 
- zgodnie z pismem nr WB2-ET.6853.557.2020 z dnia 12,11,2020 
 
2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne: 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i 
warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w specyfikacji ST. Wykonawca powinien 
powiadomić kierownika budowy o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem 
ich dostawy. Wyroby i materiały producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty 
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce. 
Jeżeli projekt budowlany lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o swoim 
wyborze najszybciej jak to jest możliwe przed użyciem materiałów, albo w okresie ustalonym przez 
kierownika budowy. W przypadku nie zaakceptowania materiałów ze wskazanego źródła, wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji kierownika budowy materiał z innego źródła. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody kierownika budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. Zaprojektowane 
materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, poniżej podano dodatkowe 
wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń: 
- kable elektroenergetyczne n/n : wielożyłowe z żyłami aluminiowymi (miedzianymi) o izolacji i 
powłoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych należy stosować zgodnie z 
projektem budowlanym kable typu: YAKY, YKY o napięciu 1kV, 
- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe, 
na napięcie 450/750V; PN-87/E-90056, 
- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach 
terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złączką kielichową; 
ZN-96/TP S-018, 
- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką warstwą 
wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze bardzo wysoką sztywność obwodową, 
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyżowania z innymi sieciami, łączone złączkami 
zewnętrznymi; ZN-96/TP SA -016, 
- rury osłonowe HDPE typu SRS75 i DVK75 wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3, 
- latarnie z oprawami ulicznymi ledowymi LED o mocy nie większej niż 55W na słupach o wys. 
6m  
- do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp., 
- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym w rowie 
kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996, 
- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z uplastycznionego PVC, 
barwy niebieskiej, grubości min. 0,5 mm, gat. I, szerokości dopasowanej do ilości kabli w wykopie, 
jednak nie mniejszej niż 200mm, wg BN-68/6353-03, 
- trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe, 
- wazelina techniczna, 
- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325, 
 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami, jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 
względem: zgodności 
z projektem budowlanym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad 
lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je 
badaniom określonych przez kierownika budowy. 
 

2.2. Składowanie materiałów na budowie 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych 
na skutek wpływu czynników atmosferycznych i fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały takie jak: kable, przewody, osprzęt, źródła 
światła, oprawy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. należy przechowywać jedynie w 
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pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, przewietrzonych i suchych. Rury na 
przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. Kable w czasie składowania powinny 
znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny 
być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. Piasek należy składować w pryzmach na 
placu budowy. Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji: Warunki ogólne. Wykonawca zobowiązany 
jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu istniejących 
instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać zgodnie z Przepisami eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych. Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- żuraw samochodowy do 4t, 
- samochód specjalny podnośnik hydrauliczny koszowy, 
- spawarka transformatorowa, 
- wiertnica na podwoziu samochodowym, 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w 
dobrym stanie, bez jakichkolwiek wycieków. Powinien być on zgodny z normami środowiska i przepisami 
bhp dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST: Wymagania ogólne.  
Wykonawca przystępujący do budowy linii energetycznej niskiego napięcia (oświetlenia ulicznego) i 
montażu słupów oświetleniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 
- samochód skrzyniowy do 5t, 
- samochód dostawczy do 0,9t 
- przyczepa do przewożenia kabli do 4t, 
- samochód samowyładowczy. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i 
urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały i 
urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed montażem 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli należy wykonywać z 
zachowaniem następujących warunków: 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie 
przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 st. C, przy czym wewnętrzna średnica 
kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,  
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a 
tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się 
przetaczać, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 
- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się przy pomocy żurawia, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 
zabronione. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Podstawowe warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. 
Budowa linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności: 
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych, 
- roboty ziemne, 
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- ułożenie rur, 
- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych, 
- montaż fundamentów,  
- montaż słupów z zamontowanymi wcześniej oprawami, 
- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów, 
- próby montażowe, 
- zasypanie rowów, 
- odtworzenie nawierzchni. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki: 
- zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w Urzędzie Gminy Kórnik, 
- ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i 
zakłóceń lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania, niedopuszczenia do 
zbędnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców, 
- projekt organizacji ruchu drogowego podczas przejścia kablem przez ulicę, 
- przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór (Inspektor Nadzoru), przygotować miejsca 
pracy oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń na pracę. 
Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne 
trasowanie linii kablowych, wytyczenie usytuowania słupów oświetleniowych. Za zgodą kierownika 
budowy trasowanie powyższe może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze mające uprawnionego 
geodetę. 
 

5.3. Roboty ziemne 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych ręcznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.. Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii 
kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowów tego samego dnia, chyba, że teren wykopów będzie 
ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem dzieci. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 
0,9m. Szerokość rowu na dnie powinna być nie mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy 
wykonać po łuku. Dla przejść pod istniejącymi nawierzchniami dopuszcza się zastosowanie przecisku. 
 

5.4. Układanie kabla 
Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 
Na całej długości kabla, kabel układać w rurze osłonowej/ochronnej z polietylenu wysokiej gęstości 
(HDPE) np. Arot DVR 75, w miejscu przecisku/przewiertu stosować rurę sztywną, np. Arot SRS 75 lub 
DVK 75. 
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku 
grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać 
warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w 
kolorze niebieskim i zasypać gruntem. Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu 
kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie 
zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 
stopni C dla kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, nie mniejszy niż 10 – krotna zewnętrzna średnica kabla. W miejscu skrzyżowania 
układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, 
kable należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PEHD DVK o średnicy 75mm i SRS o średnicy 75mm. W 
jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być 
uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień 
z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. Rura ochronna założona na 
kablu powinna wystawać minimum 0,5m po obu stronach skrzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 
Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 2 do 4 % długości rowu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Głębokość wykonania przekopu pod 
ulicą powinna wynosić min. 1m od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej. 
Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna 
powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę minimum 0,5m. Kable 
ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 
odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów. 
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Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny linii, 
- oznaczenie kabla wg normy, 
- znak użytkownika, 
- rok ułożenia kabla. 
Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, należy 
zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normie N SEP-
E-004. 
 

5.5. Montaż osprzętu 
Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-
06401/01 do 03. 
Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwości 
niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację oraz montowanych połączeń i 
zakończeń. 
 

5.6. Montaż fundamentu słupa 
Pod fundament słupa zaleca się ręczne wykonywanie wykopu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez 
naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaż fundamentów wykonać 
zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Wykop należy zasypać piaskiem bez 
kamieni, ubijając ja warstwami, co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,95 wg BN-88/8932-
01. Słupy należy zamocować na fundamentach wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. 
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywania robót, a 
mianowicie: 
- montaż fundamentu, 
- ustawienie i zamontowanie słupa, 
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- podłączenie kabli zasilających i sterowniczych, 
- zasypanie, zagęszczenie wykopu i roboty wykończeniowe. 
 

5.7. Montaż słupów oświetleniowych 
Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. Podczas 
ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów, ich zniszczenia 
lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = 
h/300, gdzie: 
r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m), 
h - wysokość nadziemna słupa w (m). 
 

5.8. Montaż opraw oświetleniowych 
Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów 
zasilających do słupów. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 
położenia pod wpływem stawiania słupów i warunków atmosferycznych. 
 

5.9. Montaż urządzeń zabezpieczających 
Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie oświetlenia ulicznego 
należy zaopatrzyć na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o prądzie 
znamionowym zależnym od poboru mocy zainstalowanych źródeł światła, jednak nie mniejszym niż 4A. 
Zabezpieczenia należy umieszczać na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierających poza 
bezpiecznikami również jeden komplet zacisków dla trzech kabli (dochodzącego i dwóch odchodzących).  
Dopuszcza się stosowanie typowych złączek IZK, tabliczki bezpiecznikowe należy instalować we wnękach 
słupów osłoniętych blaszanymi drzwiczkami przykręcanymi do słupa. 
 

5.10. Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów roboczych 
W instalacja oświetlenia ulicznego można instalować oprawy oświetleniowe: 
- klasy I – pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porażeniem poprzez szybkie 
wyłączenie, 
- klasy II – niewymagające żadnej ochrony dodatkowej przed porażeniem. 
Ochronie przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie podlegają: 
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- słupy oświetleniowe stalowe, 
- oprawy oświetleniowe klasy II w obudowie metalowej, 
- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych, 
- ogólnie dostępne obudowy metalowe rozdzielnic oświetleniowych. 
Przewód ochronny PEN należy przyłączyć do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu 
przewidzianych. 
Przewody ochronne i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób przewidziany w projekcie 
budowlanym. 
Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały. 
Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie lub za pomocą 
dedykowanych złączek. 
Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób: 
- uziomy sztuczne z drutu lub taśm należy układać w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 0,6m, jeśli 
projekt budowlany nie stanowi inaczej. 
- wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót 
ziemnych przy wykopach wąskoprzestrzennych, 
- uziomy poziome należy układać na dnie wykopów, bez podsypki i zasypywać je gruntem 
drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp., 
Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób: 
- uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 3,0 m w ten sposób, aby 
górne końce uziomów znajdowały się, co najmniej 0,5 m pod powierzchnią gruntu, 
- uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie powinny być 
dłuższe niż 5 m 
- uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w 
miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego, 
- pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy łączyć przez 
spawanie tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje połączeń odpowiednio mocnych i 
nieutrudniających pogrążania, 
- górna krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5 m poniżej gruntu, 
-, jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w projekcie budowlanym wymagań 
dopuszczalnej rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem wykonać 
układ uziomowi składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych uziomów pionowych bądź 
mieszany układ uziomowi składający się z uziomów poziomych i pionowych.  
Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji: Wymagania ogólne. 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania kierownikowi 
budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z projektem budowlanym oraz 
wymaganiami Specyfikacji: Wymagania ogólne. Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien 
powiadomić kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca 
przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia 
pisemnie kierownika budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero 
po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy i użytkownika. 
 

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z projektem budowlanym: sprawdzenie lokalizacji 
szafek energetycznych, słupów oświetleniowych, wymiarów i zabezpieczenia ścian wykopu. Po 
ustawieniu fundamentów – sprawdzeniu stopnia zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi. 
 

6.2. Linie kablowe 
Sprawdzenie i odbiór powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004. W czasie wykonywania i 
po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegać: 
- głębokość zakopania kabli, 
- jakie rury ochronne zostały zastosowane 
- grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
- odległość folii ochronnej od kabla, 
- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi, 
- ułożenie kabli w rowach kablowych. 
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Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeżeli odbiegają od założonych nie więcej niż 10 %. 
 
- Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 
przyrządów napięciu nieprzekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
 
- Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli 
rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartości dopuszczalnej wartości izolacji kabli wykonanych 
wg PN -93/E-90401. 
 
- Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 
napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy 
wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, 
jeżeli: 
- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-93/E-
90401. 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mikroamperów i nie wzrasta w czasie 
ostatnich 4 min. badania; w liniach od długości nieprzekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu 
upływu 100 mikroamperów. 
 

6.3. Słupy oświetleniowe 
Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z projektem budowlanym i PN-90 / B-03200. 
Słupy oświetleniowe po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 
- dokładności ustawienia pionowego, 
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 

6.4. Instalacja przeciwporażeniowa 
Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i 
rozplanowania gruntu. Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60 cm. 
Stopień zagęszczenia gruntu – jak dla wykopów pod fundamenty. 
Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarów 
należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
 

6.5. Kontrola w trakcie montażu 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo, jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
- sprawdzenie przepustów kablowych przed zasypaniem, 
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
- uziemienia ochronne przed zasypaniem. 
 

6.6. Badania i pomiary po montażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić: 
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a 
także zgodności faz w miejscach odbiorów, 
- pomiary rezystancji uziomów, 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
- prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów tej instalacji, 
- prawidłowość montażu urządzeń. 
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie 
zgodności robót z projektem budowlanym. Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo, jakości wydane przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w 
trakcie robót oraz badań i pomiarów po montażowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji: Wymagania ogólne. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie 
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – 
kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 
Jednostką obmiarowi jest: 
- m, km – dla linii kablowej oświetleniowej i elektroenergetycznej, 
- szt., kpl. – dla elementów oświetleniowych, słupów, fundamentów, 
- m3 – dla robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji: Wymagania ogólne. 
Stosowane są odbiory robót częściowy i końcowy. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 
- stan rowu kablowego, 
- ułożenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapasów kabla), 
- wykonanie osłon na kablach, 
- wykonanie uziemienia przed zasypaniem, 
- fundamenty pod słupy oświetleniowe,  
- wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę geodezyjną i 
zgłoszenie powykonawcze do ośrodka geodezyjnego. 
 

8.2. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem kierownika budowy, po całkowitym 
zakończeniu prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego 
wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z projektem 
budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 
- aktualną dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokół odbioru robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w: Wymagania ogólne. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i materiałów oraz 
jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do 
budowy oświetlenia, szafek energetycznych oraz robociznę, sprzęt i wszystkie inne czynności niezbędne 
do należytego wykonania robót. 
Cena budowy linii kablowej i słupów oświetleniowych obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów, 
- odwodnienie wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji fundamentów słupów, 
- ustawienie fundamentów i słupów, 
- montaż opraw oświetleniowych, 
- wpięcie do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego 
- zasypanie wykopów, 
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- wykonanie uziomów słupów, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Cena budowy linii kablowej obejmuje: 
– wyznaczenie trasy linii kablowej, 
– wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz wymianę 
gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 
– nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 
– układanie kabli w rowach i wykopach, 
– układanie kabli w rurach i blokach, ułożonych w ziemi, 
– ułożenie folii oznaczeniowej, 
– zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi. 
 
Uwagi dodatkowe: 
1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą inwestora – 
wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy 
wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane pomalowane farbą. Należy jednocześnie prowadzić trasę 
kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w 
ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od 
rosnących drzew, itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów znajdujących się w 
ziemi zawiera norma N SEPE- 004. 
2. Roboty ziemne: ze względu na podobieństwo do wykopów wykonywanych przy robotach liniowy dla 
instalacji sanitarnych należy przyjąć zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: „Roboty ziemne 
przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV”. 
3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub 
dostatecznie nierozpoznanym, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić istniejącego 
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu dużej ostrożności, należy dokonać przekopów próbnych na 
głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, 
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących 
budynkach i budowlach. Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych 
równolegle, jednak nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w 
pozostałych przypadkach. Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, 
przeznaczenia oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz 
średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy): 
– 60 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, związanego z 
ruchem drogowym, 
– 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV, 
– 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi, 
– 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych, 
– 100 cm dla kabli o napięciu powyżej 15 kV. 
Ręczne wykopy należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg zaleceń jak w ST „Roboty 
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200. 
4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi należy prowadzić w osłonach otaczających 
(rury ochronne lub bloki kablowe), układanych w wykopach. W niektórych przypadkach można dokonać 
ułożenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, stosując technologię podkopów i 
przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, które posiadają zmniejszoną powierzchnię 
roboczą oraz wydłużone trzonki, w celu ułatwienia kopania. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego 
celu przystosowanymi urządzeniami. 
5. Układanie kabli w rowach i wykopach: 
– Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm –dopuszcza się 
pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby ilość 
ułożonego kabla była większa o 2-4% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli 
na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zależy od napięcia 
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25cm dla kabla powyżej 1 kV. Dla kabli układanych 
na terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z zachowaniem odległości 
15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieł lub bloczków 
betonowych. Dla ułatwienia lub umożliwienia robót naprawczych należy przewidzieć układanie kabli z 
zapasem, przy każdym elemencie, gdzie następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza 
kablowego, stacji transformatorowej itp.), 
Stosuje się dwa sposoby układania kabli: 
– ręczny: 
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 
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b) przesuwanie kabla na rolkach 
– mechaniczny: 
a) przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, wożonym przez pojazd (traktor z przyczepą lub 
skrzyniowy samochód ciężarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów), 
b) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód ciężarowy, wyposażony w ciągarkę i żurawik, 
zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub zestaw kabli przenośnych, stojaki 
do bębnów), 
c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) – podobny zestaw jak dla układania przy pomocy rolek 
napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na żyły i pończoch stalowych. W celu uniknięcia uszkodzeń 
kabla wciągarka musi być wyposażona w ogranicznik siły ciągnięcia, jej wartość dopuszczalną wyznacza 
się w zależności od całkowitego przekroju kabla. 
– Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie gruntem 
rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość inwestorów wymaga wymiany gruntu 
wykopu na piasek), 
– Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 cm, przykrywającej 
przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują napięcie znamionowe 
kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyżej 1 kV. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie 
i rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja. 
PN-EN 60298:2000Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe 
powyżej 1 kV do 52 kV włącznie. 
PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia 
znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie. 
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w pełnym 
i niepełnym zakresie badań typu. 
PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe 
wyższe niż 1 kV do 38 kV włącznie. 
PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: 
Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 
52 kV włącznie. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 
PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 
PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 
PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie. 
PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania. 
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badań. Pomiar intensywności wyładowań niezupełnych przy 
napięciu przemiennym. 
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PN-86/E-06041 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. Wyposażenie 
podstawowe. 
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogólne. 
PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Część 8: Przewodnik stosowania. 
PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obciążenia transformatorów olejowych. 
PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche. PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badań. 
PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badań. Postanowienia ogólne, oględziny. 
PN-81/E-04070.01 Transformatory. Metody badań. Badanie oleju. 
PN-81/E-04070.01/Az1:2001 Transformatory. Metody badań. Badanie oleju (Zmiana Az1). 
PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 61558-1:2006 (U) Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających, dławików i 
urządzeń podobnych – Część 1: Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 61558-2-6:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. 
Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa do ogólnego stosowania. 
PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. 
Część 2-23: Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów stosowanych na placach budów. 
PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilające, dławiki i podobne urządzenia. 
Wymagania EMC. 
PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań. 
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana A3). 
PN-HD 621 S1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej. 
 


