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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WYMAGANIA OGÓLNE  
KOD CPV    45000000-7 
1.   WSTĘP 
1.1.    Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST)  są wymagania ogólne dotyczące wyko-
nania i odbioru robót budowlanych dla budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego w Bartoszy-
cach przy ul. Struga na działce Nr 4/14 - Budynek nr 2, 
1.2   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokument przetargów) i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przy-
padkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykona-
nia na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.    
1.3   Zakres robót objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót bu-
dowlanych objętych specyfikacjami technicznymi. 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)obiekt małej architektury; 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb miesz-
kaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urzą-
dzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty *pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składają-
cych się na całość użytkową. 
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtaw-
ki,drabinki, śmietniki. 
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczo-
ny do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebu-
dowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej kon-
serwacji. 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiek-
tem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowla-
ne wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania  
robót budowlanych. 
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną  zezwalającą na roz-
poczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót  budowlanych innych niż budowa obiek-
tu budowlanego. 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmia-
rów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej -należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z  naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powyko-
nawczymi 
terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a)obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-
ległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b)bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
aprobacie   technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwier-
dzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w roz-
dziale 8. 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użyt-
kową,  
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000r.o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urba-
nistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu bu-
dowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ogra-
niczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określo-
ne ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawo-
wą odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wy-
konawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalny-
mi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wy-
konawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
rekultywacji  - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych  funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i  
przekazania do eksploatacji. 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5 listopada  2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika  Za-
mówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz    uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje w bu-
downictwie, inwestor powierza nadzór nad budową obiektu    budowlanego. Reprezentuje on in-
teresy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bie-
rze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych   i   maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powyko-
nawczej obiektu budowlanego. 
istotnych wymaganiach - oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
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europejskie(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działa-
nia tych organizacji. 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolej-
ności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustala-
jących szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych ro-
bót podstawowych. 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia ro-
bót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowla-
nych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z po-
stanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu za-
mówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie  Prawo  zamówień publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania klasyfikacji  CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. 
Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upo-
ważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w prze-
pisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
l.5.l. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lo-
kalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiaro-
wych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wy-
konawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w umowie, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-dostarczoną przez Zamawiającego, 
-sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-
nym 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 „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast po-
wiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projek-
towej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
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przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na nieza-
dowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym:ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne doochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub in-
nych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszy-
nach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez per-
sonel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników 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 urzą-
dzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne ob-
ciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykony-
wał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób za-
trudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-
wane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia ro-
bót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).Wykonawca będzie prze-
strzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne od-
nośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wy-
konywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego własnościom użytkowym i prze-
znaczeniu, to jest jeśli ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
wymagań podstawowych. Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) wyroby budowlane mogą być wprowadzo-
ne do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał 
krajową deklarację zgodności z. dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodno-
ści i oznakował wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 198, 
póz. 2041) określono: 
1) sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie ocen zgodności z Polską 
Normą wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną; 
2) wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych; 
3) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym; 
4) zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności; 
5) zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. 
[...] 
§ 3. Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, jeżeli spełnia, odpowiednie do 
jego przeznaczenia, wymagania określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez 
obiekt budowlany wymagań podstawowych. §4.1. Producent wyrobu budowlanego przez wysta-
wienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklaracją zgodności producent przechowuje i 
przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.  
2. Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej wyrobu, o której mowa w przepisach o europejskich aprobatach tech-
nicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, stosując 
system oceny zgodności wskazany w tej specyfikacji. [...] 
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4. Wymagane systemy oceny zgodności dotyczące poszczególnych grup wyrobów budowlanych 
określa załącznik nr l do rozporządzenia. §5.1. Krajowa deklaracja zgodności zawiera w szcze-
gólności: 
1) numer nadany przez wydającego; 
2) określa, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
3) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatu-
nek, klasę według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu bu-
dowlanego; 
4) identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu i roku 
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej 
oraz nazwy jednostki aprobującej; 
5) oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej; 
6) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium ora: numer certyfikatu lub numer ra-
portu – badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności 
wyrobu budowlanego; 
7) miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności; 
8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej deklaracji 
zgodności. [...] 
§6. W ocenie zgodności wyrobów budowlanych uczestniczą akredytowane, zgodnie z przepisami 
o systemie oceny zgodności, jednostki certyfikujące oraz laboratoria [uprawnione do wydawania 
krajowego certyfikatu zgodności]. 
§7. Krajowy certyfikat zgodności zawiera w szczególności: 
1) nazwę i adres jednostki certyfikującej; 
2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie; 
4) wskazanie specyfikacji technicznej; 
5) warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze specyfikacji technicznej; 
6) numer certyfikatu; 
7) warunki i okres ważności certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie; 
8) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu. [...] 
§11. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowla-
nego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącz-
nik nr l do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób 
budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną co zostało potwierdzone przez dokonanie oce-
ny zgodności określonej w rozporządzeniu. 
§12.1. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany 
dołączyć informację zawierającą: 
1) określenie, siedzibą i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatu-
nek i klasę według specyfikacji technicznej; 
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu 
budowlanego; 
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego. [...] 
§13.1. Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wska-
zany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymo-
cowanej do niego. 
2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób określony w 
ust. l, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wy-
robu budowlanego, albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
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§14. Na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeżeli nie będą one 
ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma 
graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że jest to oznakowanie znakiem budowlanym. [...] 
§15.2. Jeżeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem l maja 2004 r. jako obowiązujący 
system oceny zgodności wskazano certyfikację na znak bezpieczeństwa a certyfikat na znak bez-
pieczeństwa wygasł przed utratą ważności tej aprobaty, może być wydany certyfikat zgodności, 
w rozumieniu rozporządzenia, przy czym ocenę zgodności przeprowadza się w odniesieniu do 
kryteriów technicznych określonych w aprobacie. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót hydroizolacyjnych powinien 
się znajdować termin przydatności do stosowania. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laborato-
ryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyska-
ne z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawia-
jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
częciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wyma-
gań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostar-
czeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umo-
wy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozy-
skania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane 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 Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują-
cymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania ma-
teriałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspekto-
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ra nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgod-
ny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawar-
tym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie ro-
bót, zgodnie z   zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekto-
ra nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wyna-
jęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostar-
czy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST prze-
widują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1 . Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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 do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-
nych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficz-
nej, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
-projekt organizacji budowy, 
-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów kon-
strukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontrak-
tem oraz za jakość zastosowanych materiałów t wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi-
śmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
konywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wy-
konawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wyko-
nawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony spo-
sób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. -organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
2. -organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3. -plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4. -wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. -wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót, 
6. -system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
7. -wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli (opis laboratorium własne-

go  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
8. -sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak-
że wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

9. -wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w 

10. mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
11. -rodzaje i  lość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i  załadunku  mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
12. -sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-

zacja i sprawdzanie urządzeń itp.)    prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-
tacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są okre-
ślone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich in-
spekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót ba-
danych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laborato-
rium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 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 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moż-
liwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prze-
prowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z w własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
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 Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowa-
dzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt inwestora. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodat-
kowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteria-
mi technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 
2. posiadają 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. l i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznacz-
ny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-
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nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kie-
rowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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  nume-
rem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 robo-
tach, 
•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-
nych, odbiorów robót,  
•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom 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 wyko-
nywania 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 przed-
łożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Pro-
jektant 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 sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do od-
bioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące do-
kumenty: a )pozwolenie na budowę, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywil-
noprawne z osobami trzecimi, d )protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń, f) opera-
ty geodezyjne, g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostęp-
ne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.l. 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 Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie ob-
miaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki ob-
miarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-
kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, 
kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowa-
ne przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legaliza-
cji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) odbio-
rowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b )odbiorowi przewodów kominowych, instalacji 
i urządzeń technicznych, c) odbiorowi częściowemu, d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwa-
rancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywa-
nych robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przepro-
wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegają-
cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyni-
ków badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-
cją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-
wego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.l. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalo-
nym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót do-
kona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-
mentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z doku-
mentacją projektową i SST.W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
ności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w  poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-
nej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w sto-
sunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przy-
gotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie  uzu-
pełniające lub zamienne), 
3.protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4.protokoły odbiorów częściowych, 
5.recepty i ustalenia technologiczne,  
6.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-
mem zapewnienia jakości (PZJ), 
8.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZ3), 
9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
10.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 11 .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 osta-
tecznego 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 i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

1. •robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2. •wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
3. •wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
4. •koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
5. •podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami pro-
jektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspekto-
rowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. 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. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu po-
nosi 
Zamawiający. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz.2016 z późn. zm.). 
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
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10.2. Rozporządzenia 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych    upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-
rowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika  budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  zama-
wiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 
10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.   Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003-2005. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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B.08.00. STROPY 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są wymagania  dotyczące 
wykonywania i montażu stropów z płyt żerańskich 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  i  montaż stropów z  płyt prefabrykowanych  żerańskich dla  obiektów bu-
downictwa ogólnego. B.08.01.00.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.   Materiały 
2.1. Strop żelbetowy płytowy - prefabrykowany 

Strop z płyt.  
Płyty żelbetowe prefabrykowane – dł 540cm, 300 cm 
szerokość 120 ,150 . Grubość płyty 24 cm . 
dop. obciążenie 360 kg/m2 i 450 kg/m2 
odstępy miedzy płytami 8cm 
2.1.1. Płyty żelbetowe 

Powinny być wykonane z betonu wg dokumentacji technicznej wytwórcy. 
Wymagania 
Płyty od spodu nie mogą wykazywać uszkodzeń. 
Powinny zachowywać płaskosć powierzchni. 
Wykończenie płvt 
Szpachlowanie styków pomiędzy płytami.  
Składowanie 
Na utwierdzonym podłożu, na podkładach drewnianych maksymalnie 6 sztuk. Prefabrykaty 
należy w poziomie przekładać deskami. 
Transport 
Powinien  odbywać się  samochodami  dostosowanymi  do  przewozu  prefabrykatów 
płytowych. 
W czasie transportu zastosować zabezpieczenia jak przy składowaniu oraz wynikających z 
przepisów dotyczących transportu na drogach publicznych. 

2.2. Beton uzupełniający B20  p.03.00.00 

3. Sprzęt 
Roboty muszą byc wykonane  mechanicznie. Roboty można wyko-
nać przy użyciu dźwigu , z astosowanie zawiesi linowych lub belko-
wych 
Transport - w opisie materiałów 

4. Wykonanie robót 
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5.1. Montaż stropów żerańskich prefabrykowanych 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

• zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną 
• wypoziomowanie podpór. 
• montaż należy prowadzić w temp. Powyżej +5oC 
• montaż należy prowadzić w dobrych warunkach widoczności / bez mgły i opadów atmos-
ferycznych, itp./ 

5.1.2. Układanie płyt prefabrykowanych zgodnie z instrukcją dostawcy stropu. 
5.1.3. Wieńce stropowe - wykonać zgodnie z projektem.  
5.1.4. Betonowanie płyt stropowych z wylewkami i wieńcami. 

 

• Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia płyt stropu, a także 
zbrojenie elementów monolitycznych stropu betonowych jednocześnie ze stropem. 

• Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy 
obficie polać wodą. 

• w trakcie betonowania zachować czystość powierzchni dolnej stropu. 

6. Kontrola Jakości 
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 
5.1., po zabetonowaniu należy sprawdzić: 

wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu, 
poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy. 

7. Obmiar robót 
Wg A.00.00. póz. 7.1 

8. Odbiór robót 
Obejmuje: 

odbiór elementów na budowie /sprawdzić prawidłowość oznakowania, liczbę typ, stan 
techniczny, sporządzić protokół w razie uszkodzeń prefabrykastów 
odbiór końcowy, 
odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. Podstawa płatności 
Wg A.00.00. póz. 9.1. 

10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264-.2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie. 
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1/ D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV-45111200-0 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z budową nawierzchni drogo-
wych w zatoce parkingowej i chodnikowych przy budynku mieszkalnym 24-mieszkaniowym w 
Bartoszycach przy ul. Struga na działce Nr 4/14 - Budynek nr 2, 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie w terenie usytuowa-
nia parkingu i chodników.  
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe, 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne". 
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. 
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 specyfikacji „Wymagania ogólne".. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
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 gwa-
rantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
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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 specyfikacji „Wymagania ogólne". 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l 
do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierają-
ce lokalizację i dowiązanie punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
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 po-
wiadomić o tym inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzęd-
nych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zama-
wiającego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w ta-
kim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczo-
ne przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obo-
wiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocni-
czych, położonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien założyć co najmniej l 
roboczy punkt wysokościowy (reper) na placu budowy poza granicami robot związanych z wy-
konaniem .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 kształtow-
ników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jed-
noznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej. 
5.4. Wyznaczenie usytuowania w planie 
Wyznaczenie usytuowania placu i chodników należy wykonać w oparciu o dokumentację projek-
tową do granic, zabudowy i punktów granicznych działek oznaczonych na sytuacji. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projekto-
wej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z do-
kładnością do l 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. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne''. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościo-
wych należ}1 prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GU-
GiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne".. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest ha (hektar) wyznaczonej powierzchni nawierzchni w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem projektowanych elementów w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada inspektorowi.. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wy-
sokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punk-
tów wysokościowych, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszcze-
niem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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-l.  Geodezyjna osnowa pozioma,   GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna,   GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,  GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne,    GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne,    GUGiK. 1983. 
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2/ D-01.02.02    ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU KOD CPV 45111210-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusowej gruntu związa-
nych z budową budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego w Bartoszycach przy ul. Struga na 
działce Nr 4/14 - Budynek nr 2, 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdję-
ciem warstwy humusu z powierzchni działki  o grubości 15 cm wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych, 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz definicjami podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania ogólne. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  należy stosować spycharki, zgar-
niarki, samochody samowyładowcze, koparki, ładowarki oraz uzupełniająco łopaty, szpadle i 
inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji Wymagania ogólne.  
4.2 Transport humusu 
Humus należy przemieszczać na hałdy w obrębie placu budowy 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5. 1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji Wymagania ogólne. Teren pod budowę 
nawierzchni powinien być oczyszczony z humusu. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem zasadniczym przemieszczenia większości 
urobku na odkład. Część humusu wbudować w trawniki. Humus należy zdejmować mechanicz-
nie. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu wynosi średnio 15 cm. 
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 opa-
dów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji Wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W m2 zdjęcie humusu. W m3 przemieszczenie humusu. /W m2 późniejsze po wybudowaniu roz-
plantowanie humusu/ 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji Wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena  wykonania robót obejmuje: - zdjęcie humusu , hałdowanie w pryzmy, przemieszczenie na 
odkład, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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3/ D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV-45111200-0 
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z niwelacją i wykopami pod miejsca postojowe 
i chodniki oraz plantowaniem terenu i skarp przy budynku mieszkalnym 24-mieszkaniowym w 
Bartoszycach przy ul. Struga na działce Nr 4/14 - Budynek nr 2, 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania wykopów w ukopie oraz 
wykonania nasypów na placu budowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropo-
genicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
- Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związa-
nych z trasą drogową, 
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 
I s=ρd/ ρds   gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgo-
nie z PN-B-04481:1988 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m ). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfika-
cji ., Wymagani a ogólne". 
2.1- Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
2.3, Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wywiezione poza 
teren budowy ponieważ stanowią nadwyżkę mas ziemnych, której nie można zagospodarować na 
miejscu. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie okre-
ślono tego inaczej w kontrakcie 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205;1998 [4] 
Lp. Wyszczegól-

nienie wła-
Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
 Rodzaj grun- - rumosz nieglinia- - piasek pylasty mało wysadzinime 
1   - żwir - zwietrzelina glinia- - glina piaszczysta zwięzła 
   - pospółka - rumosz gliniasty      glina zwięzła, 
   -piasek gruby - żwir gliniasty   glina pylasta zwięzła 

   - piasek średni - pospółka gliniasta - ił, ił piaszczysty, 
   - piasek drobny     ił pylasty 
   - żużel nierozpado-  bardzo wysadzinowe 
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     - piasek gliniasty 
        - pył, pył piaszczysty - 
     - glina piasz czysta, glina py-
     - ił warwowy 
2 Zawartość     
 cząstek %    
 ≤ 0,075 mm  <15 od 15 do 30 >30 
 ≤ 0,02  mm  <3 od 3 do 10 >10 
3 Kapilarność     
 bierna  Hkb m < 1.0 ≥1,0 > 1.0 

4 Wskaźnik     
 piaskowy  >35 od 25 do 35 <25 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki). 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ciągniki z przyczepa-
mi itp). 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)- 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji., Wymagania ogólne". 
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 zosta-
ły wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie w planie robót ziemnych od projektowanych nie powinny być większe niż ± 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + l cm i -
3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm, a krawędzie robót ziemnych nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie, 
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, wyko-
nać 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 dłu-
gotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawia-
jącego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie  6 
SST D-02.01.01 i D-02.03.01. 
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.2.1. 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 kor-
pusu ziemnego 

3 

Pomiar rzędnych po-
wierzchni korpusu 
ziemnego 

5 Pomiar równości po-
wierzchni korpusu 

7 
Pomiar spadku podłuż-
nego powierzchni kor-
pusu 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o .długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem. w odstępach 
co 10 m  
 
Co 10 m 
 
 
Co 10 m 
 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 

8 
Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać d3a każdej 
ułożonej warstwy i-xt. nie rzadziej niż w 
trzech punktach na 1000 ni" wursiAw 

 
6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm. 
6.2.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -
3 cm lub +1 cm. 
6.2.4. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 
cm. 
6.2.5. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien wynosić mini-
mum 1,0 dla warstwy o grubości 20 cm i 0,97 dla warstw niższych. W przypadku gruntów dla 
których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia Io, 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowa-
ne, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 spe-
cyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasad-
niczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3  wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia.   Symbole.  Podział  i  opis grun-
tów 
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. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzch-

ni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,
 GDDP,Warszawa 1998. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, EBDiM, Warszawa 

1997. 
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, EBDiM, War-

szawa 2002. 
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4/ D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW I PLANTOWANIE TEREN U W GRUNTACH  
NIESKALISTYCH  Kod CPY 45111200-0 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów związanych z budową nawierzchni parkingowej i chodnikowych 
związanych z budową budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego w Bartoszycach przy ul. Stru-
ga na działce Nr 4/14 - Budynek nr 2. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykopów w ukopie , 
transporcie urobku w nasypy, przemieszczeniu i wbudowaniu w nasypy gruntu humusowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych powinien cha-
rakteryzować się grupą nośności Gl 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wy-
magania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is),wynoszącego dla górnej 
warstwy o grubości 20cm 1,00 i dla warstwy na głębokości 20-50 cm poniżej powierzchni robót 
ziemnych 0,97.Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaga-
nego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości IS, podanych w tablicy l. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpo-
średnie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu pod-
łoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do ak-
ceptacji Inspektorowi nadzoru. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych Na pod-
stawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
5.2. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nad-
kładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do osta-
tecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 
czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodu-
ją uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych po-
wyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
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Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
-dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
-zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m3 wykopów obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, 
- przewiezienie i wyładunek, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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5/ D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW Kod CPY 45111200-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania nasypów  związanych z budową budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego w Barto-
szycach przy ul. Struga na działce Nr 4/14 - Budynek nr 2. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem nasypów gruntu mineralnego, z gruntu humusowego lub słabonośnego zdjętego 
wcześniej na placu budowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2. 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w 
PN-S-02205:1998 [4]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy l podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu za-
gęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 
Rodzaje urzą-
dzeń zagęszcza-
jących 

Rodzaje gruntu Uwagi o przy-
datności ma-
szyn  

 
niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły  

gruboziarniste i ka-
mieniste 

 
 

 
 

grubość 
warstwy 
[m] 

liczba 
przejić 
n*** 

grubość 
warstwy 
[m] 

liczba 
przejść 
n*** 

grubość 
warstwy 
[m] 

liczba 
przejść 
n*** 

 
 

Walce statyczne 
gładkie * 

0,1 do 0,2 4do8 0,1 do 0.2 4 do 8 0,2 do 0,3 4do8 1) 
Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 
Walce statyczne 
ogumione* 

0,2 do 0,5 6do8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyj-
ne gładkie 

0,4 do C.7 4 do 8 0,2 do 0,4 3do4 03 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyj-
ne okołkowane 

03 do 0/> 3do6 0.2 do 0.4 6 do 10 02 do 0.4 6 do 10 5) 
Zageszczarki 
wibracyjne" 

03 do 0,5 4do8 - - OJ do 0,5 4 dog 6) 

Ubijaki szybkou- 0,2 do 0,4 2do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0.2 do 0,4 3 do 4 6) 
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Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z wyso-

2,0 do 8,0 
4do10 

uderzeń w 
punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderzeń 
w punkt 

1,0 do 5,0 
3do6 ude-

rzeń w 
punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości > 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęsz-
czać statycznie. 
***) Warto ści orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.Nie nadają się do gruntów 
nawodnionych. 
Mało przydatne w gruntach spoistych. Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, 
do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, 
pospółek gliniastych i glin piaszczystych. Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
5.2. Wykonanie nasypów 
5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze". 
5.2.1.1. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 
strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż 1,00 i 0,97 Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby po-
wyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpo-
średnie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożli-
wiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3. 
5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 
zasad podanych w pkcie 2. 
5.2.3. Zasady wykonania nasypów 
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowa-
dzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru. 
5.2.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopusz-
czalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na war-
stwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie 
można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 
oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne 
do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej 
warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a 
Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
5.2.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osią-
gniecie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być prze-
rwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznieciem za-
gęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
5.2.4. Zagęszczenie gruntu 
5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowa-
niem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.2.4.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami poda-
nymi w pkcie 5.3.4.5. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów róż-
nych maszyn do zagęszczania podano w  punkcie 3. 
5.2.4.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z toleran-
cją: 
w gruntach niespoistych  ±2 % 
w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 % 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określo-
ną w pktach6.3.2i6.3.3. 
5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 należy stosować tylko dla gruntów gruboziarni-
stych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is według BN-77/8931-12 
[9]. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 powinien 
na całej szerokości nasypu wynosić 1,00 dla warstwy górnej o grubości 20 cm i 0,97 dla warstwy 
do głębokości 50 cm. 
Jako  zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest po-
mierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
- dla żwirów, pospółek i piasków 
- 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥ l ,0, 
- 2,5 przy wymaganej wartości  Is < 1,0, 
- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwię-
złych, 
  iłów - 2.0, 
- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 
piasków 
   gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0, 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstw, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- adania zagęszczenia nasypu, 
- pomiary kształtu nasypu. 
- odwodnienie nasypu 

• skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 
• zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 wilgotnoś  naturalną,  wg PN-B-

04481:1988 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu grunto-
wego, wg PN-B-04481:1988 

• granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 
• kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 
• wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 

6.3. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaga-
niami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji pro-
jektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości 
nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do 
budowy nasypów, 2 uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości 
gruntu w stanie rodzimym dc objętości w nasypie. Objętość nasypów będzie ustalona w metrach 
sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu ro-
dzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica 
objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w punkciecie 5.4. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m3 nasypów obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
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- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu 
- odwodnienie terenu robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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6/ D-04.02.01      WARSTWY ODCINAJĄCE KOD CPV 45233124-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odcinających pod na-
wierzchnię na parkingu związanego z budową budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego w Bar-
toszycach przy ul. Struga na działce Nr 4/14 - Budynek nr 2, 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konaniem warstw odcinających z piasku pod nawierzchnię parkingu  
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wymianie gruntu podłoża są piaski lub żwiry 
2.2. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki: a) szczel-
ności, określony zależnością:  D15/d15 ≤ 5       gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej; 
d15 - wymiar sita, przez które przechodzi  85% ziarn  gruntu podłoża. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U= d60  / d10 ≥ 5 gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinającej powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11113 dla gatunku l i 2. Miał kamienny do warstwy odcinającej powinien spełniać wyma-
gania normy PN-B-1 1 1 12. 
2.3.  Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpo-
średnio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wyko-
nawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i do-
brze odwodnione. 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wyka-
zać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawil-
goceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i 
zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych wa-
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runkach atmosferycznych. Po zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 m. 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub 
spycharki z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożo-
nej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymie-
nić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej zagęsz-
czania 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo prze-
suwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie na-
wierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bie-
żąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynu-
ować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby. 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 . Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgod-
nie z BN-77/8931-12 . 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tole-
rancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypad-
ku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.3. Utrzymanie warstwy odcinającej 
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymy-
wane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinają-
cej. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania war-
stwy obciąża Wykonawcę robót. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Badania i pomiary szerokości, równości podłużnej i poprzecznej, spadków poprzecznych i rzęd-
nych wysokościowych przeprowadzać co najmniej dwukrotnie na każdym z odcinków drogi. 
6.2.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm. -5 cm. 
6.2.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nie-
równości nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumenta-
cją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm 
6.2.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją+1 
cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wy-
kona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnie-
nie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny po-
miar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.2.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1,0. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-
17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określo-
nych w  
p.6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie  zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspek-
tora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wy-
niki pozytywne. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogo-

wych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzch-

ni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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7/ D-04.04.00      PODBUDOWA Z KRUSZYW  

WYMAGANIA OGÓLNE       KOD PCV 45233124-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizo-
wanych mechanicznie związanych z budową parkingu przy budynku mieszkalnym 24-
mieszkaniowym w Bartoszycach przy ul. Struga na działce Nr 4/14 - Budynek nr 2, 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi (dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmują 
SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowę z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustale-
niami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowę zasadniczą i pomocniczą wg Kata-
logu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim -zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. Pozostałe określenia pod-
stawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne"  oraz w SST dotyczącej podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfika-
cji „Wymagania ogólne". 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie podano w SST D-04.04.02 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-I5 [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 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej gra-
nicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar naj-
większego 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. 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

 
 

 
 

 Kruszywa łamane   
 

  Podbudowa  
 
 

 
 

  zasadni-
cza 

pomocni-
cza 

   
 

l 
Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 
  od2 do 10 od2 do 12   

PN-B-06714 -15 
[3] 

2 Zawartość nadziania, % (m/m), 
nie więcej niż 

  5 10   PN-B-06714 -15 
[3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

  35 40   PN-B-06714 -16 
[4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń orga-
nicznych, %(m/m), nie więcej niż 

  1 1   PN-B-04481 [U 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 1 
lub U wg PN-B-04481, % 

  
od 30 do 

70 
od 30 do 

70 
 -.. 

BN-64/8931 -01 
[17] 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles  
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż  
b) ścieralność częściowa po l/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 

  
35  
 

30 

50  
 

35 
  

PN-B-06714 -
429] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 

  3 5   PN-B-06714 -18 
[6] 

8 
Wskaźnik nośności w  mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
 a) przy zagęszczeniu  Is ≥ 1,00 

  80 60  i PN-S -06102 
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2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
cement portlandzki wg PN-B-19701,wapno wg PN-B-30020 ,popioły lotne wg PN-S-96035, 
żużel granulowany wg PN-B-23006. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulep-
szania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [14]. 
2.3.4. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [13]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 1/mieszarek do wytwa-
rzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wy-
tworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 2/zagęszczarek płytowych, ubijaków 
mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawil-
goceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/673 1-08 . 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przed-
miotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
D15/ d85 ≤5  (l) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub war-
stwy odsączającej w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża w milimetrach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygo-
towań Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osiach  lub rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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 poszcze-
gólnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
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 
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być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysoko-
ściowych. 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 Inspektora nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności opty-
malnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nad-
miernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgot-
ność 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 powinien odpowiadać przyjętemu po-
ziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy l,  lp. 11. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbu-
dowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania pod-
budowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
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 Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniej-
szej SST. 
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 oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
 

 
 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po-
wierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 1 1000 

2 Wilgotność mieszanki  
 

 
 3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na 1000 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 powin-
ny być na bieżąco udostępniane Inspektorowi nadzoru. 
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 [5J. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
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Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [21]. W przy-
padku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i 
nie rzadziej niż raz na 100 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosu-
nek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
E2 / E1 ≤ 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 obecno-
ści Inspektora nadzoru. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3 . 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowa-
nego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy Co 15 m 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem aibo co 15 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

-t Równość poprzeczna Co 15 m 

4 Spadki poprzeczne*' Co 15 m 

5 Rzędne wysokościowe co 15 m 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 15 m 

7 Grubość podbudowy 
Podczas budowy: w 1 punkcie na każdej działce 
roboczej, 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia  
- ugięcie sprężyste 

co najmniej 1 raz na każde 1000 m2  j. w. 

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. /.godnie z 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówno-
ści podbudowy nie mogą przekraczać 15 mm. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie po-
winny przekraczać + l cm, -2 cm. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodniezPN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją + 10% -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-B-06714-17 [5J. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
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Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę za-
gęszczenia należ)' oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej 
niż raz na 100 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosu-
nek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E} jest nie większy od 2.2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Probld do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecno-
ści Inspektora nadzoru. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3 . 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowa-
nego mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomia-

rów 
Minimalna częstotliwość pomia-
rów 1 Szerokość podbudowy Co 15 m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem aibo 
co 15 m łatą na każdym pasie ru-

-t Równość poprzeczna Co 15 m 

4 Spadki poprzeczne*' Co 15 m 

5 Rzędne wysokościowe co 15 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*-1 co 15 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 1 punkcie na 
każdej działce roboczej, 

8 Nośność podbudowy: - moduł 
odkształcenia - ugięcie sprężyste 

co najmniej 1 raz na każde 1000 
m2 j. w. 

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. /.godnie z 
BN-68/8931-04 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy 
nie mogą przekraczać 15 mm. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie po-
winny przekraczać + l cm, -2 cm. 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5 cm. 
6.4.6. 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%. 
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6.4.7. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł od-
kształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

Podbudo-
wa z kru-
szywa o 
wskaźniku 
wnt» nie 
mniejszym 
niż,   % 

Wskaźnik 
zagęszcze-
nia Is  nie 
niniejszy 
niż 40 kN 50 kN od pierw-

szego ob-
od drugiego 
obciążenia 60 1,0 1,40 1,60 60 120 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wyko-
nanej 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 posze-
rzyć 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 napra-
wę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materia-
łem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny po-
miar 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 ro-
boty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru 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 specyfikacji „Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Zakres czynności objętych ceną jednostkową l m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie, podano w  D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie. 
10.PRZEPISY ZWIĄZAN
10.1.Normy 
1/PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2/PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3/PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
4/PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
5/PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
6/PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
7/PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

drogowych. Piasek 
10/PN-S-06102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
11/BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
12/BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
13/BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
   Nawierzchni podatnych podłoża przez obciążenie płyta 
14/BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
15/BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 
16/BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2.Inne dokumenty 
l. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997
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7/ D-04.04.00      PODBUDOWA Z KRUSZYW  

WYMAGANIA OGÓLNE       KOD PCV 45233124-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizo-
wanych mechanicznie związanych z budową parkingu przy budynku mieszkalnym 24-
mieszkaniowym w Bartoszycach przy ul. Struga na działce Nr 4/14 - Budynek nr 2, 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi (dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmują 
SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowę z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustale-
niami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowę zasadniczą i pomocniczą wg Kata-
logu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim -zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. Pozostałe określenia pod-
stawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne"  oraz w SST dotyczącej podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfika-
cji „Wymagania ogólne". 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie podano w SST D-04.04.02 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-I5 [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 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej gra-
nicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar naj-
większego 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. 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

 
 

 
 

 Kruszywa łamane   
 

  Podbudowa  
 
 

 
 

  zasadni-
cza 

pomocni-
cza 

   
 

l 
Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 
  od2 do 10 od2 do 12   

PN-B-06714 -15 
[3] 

2 Zawartość nadziania, % (m/m), 
nie więcej niż 

  5 10   PN-B-06714 -15 
[3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

  35 40   PN-B-06714 -16 
[4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń orga-
nicznych, %(m/m), nie więcej niż 

  1 1   PN-B-04481 [U 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 1 
lub U wg PN-B-04481, % 

  
od 30 do 

70 
od 30 do 

70 
 -.. 

BN-64/8931 -01 
[17] 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles  
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż  
b) ścieralność częściowa po l/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 

  
35  
 

30 

50  
 

35 
  

PN-B-06714 -
429] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 

  3 5   PN-B-06714 -18 
[6] 

8 
Wskaźnik nośności w  mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
 a) przy zagęszczeniu  Is ≥ 1,00 

  80 60  i PN-S -06102 
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2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
cement portlandzki wg PN-B-19701,wapno wg PN-B-30020 ,popioły lotne wg PN-S-96035, 
żużel granulowany wg PN-B-23006. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulep-
szania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [14]. 
2.3.4. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [13]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 1/mieszarek do wytwa-
rzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wy-
tworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 2/zagęszczarek płytowych, ubijaków 
mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawil-
goceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/673 1-08 . 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przed-
miotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
D15/ d85 ≤5  (l) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub war-
stwy odsączającej w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża w milimetrach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygo-
towań Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osiach  lub rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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 poszcze-
gólnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
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 
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być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysoko-
ściowych. 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 Inspektora nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności opty-
malnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nad-
miernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgot-
ność 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 powinien odpowiadać przyjętemu po-
ziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy l,  lp. 11. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbu-
dowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania pod-
budowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
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 Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniej-
szej SST. 
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 oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 
 

 
 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po-
wierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 1 1000 

2 Wilgotność mieszanki  
 

 
 3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na 1000 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 powin-
ny być na bieżąco udostępniane Inspektorowi nadzoru. 
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 [5J. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
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Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [21]. W przy-
padku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i 
nie rzadziej niż raz na 100 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosu-
nek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
E2 / E1 ≤ 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 obecno-
ści Inspektora nadzoru. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3 . 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowa-
nego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy Co 15 m 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem aibo co 15 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

-t Równość poprzeczna Co 15 m 

4 Spadki poprzeczne*' Co 15 m 

5 Rzędne wysokościowe co 15 m 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 15 m 

7 Grubość podbudowy 
Podczas budowy: w 1 punkcie na każdej działce 
roboczej, 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia  
- ugięcie sprężyste 

co najmniej 1 raz na każde 1000 m2  j. w. 

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. /.godnie z 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówno-
ści podbudowy nie mogą przekraczać 15 mm. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie po-
winny przekraczać + l cm, -2 cm. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodniezPN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją + 10% -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-B-06714-17 [5J. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
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Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę za-
gęszczenia należ)' oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej 
niż raz na 100 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosu-
nek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E} jest nie większy od 2.2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Probld do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecno-
ści Inspektora nadzoru. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3 . 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowa-
nego mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomia-

rów 
Minimalna częstotliwość pomia-
rów 1 Szerokość podbudowy Co 15 m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem aibo 
co 15 m łatą na każdym pasie ru-

-t Równość poprzeczna Co 15 m 

4 Spadki poprzeczne*' Co 15 m 

5 Rzędne wysokościowe co 15 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*-1 co 15 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 1 punkcie na 
każdej działce roboczej, 

8 Nośność podbudowy: - moduł 
odkształcenia - ugięcie sprężyste 

co najmniej 1 raz na każde 1000 
m2 j. w. 

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. /.godnie z 
BN-68/8931-04 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy 
nie mogą przekraczać 15 mm. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie po-
winny przekraczać + l cm, -2 cm. 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5 cm. 
6.4.6. 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%. 
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6.4.7. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł od-
kształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

Podbudo-
wa z kru-
szywa o 
wskaźniku 
wnt» nie 
mniejszym 
niż,   % 

Wskaźnik 
zagęszcze-
nia Is  nie 
niniejszy 
niż 40 kN 50 kN od pierw-

szego ob-
od drugiego 
obciążenia 60 1,0 1,40 1,60 60 120 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wyko-
nanej 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 posze-
rzyć 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 napra-
wę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materia-
łem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny po-
miar 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 ro-
boty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru 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 specyfikacji „Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Zakres czynności objętych ceną jednostkową l m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie, podano w  D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie. 
10.PRZEPISY ZWIĄZAN
10.1.Normy 
1/PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2/PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3/PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
4/PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
5/PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
6/PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
7/PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

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

drogowych. Piasek 
10/PN-S-06102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
11/BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
12/BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
13/BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
   Nawierzchni podatnych podłoża przez obciążenie płyta 
14/BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
15/BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 
16/BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2.Inne dokumenty 
l. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997
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8/ D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BR UKOWEJ NA DROGACH 
I CHODNIKACH O RUCHU - LEKKIM 
KODY   CPV 45233124-4, 45233222-1 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy 
budowie parkingu i chodników przy budynku mieszkalnym 24-mieszkaniowym w Bartoszycach 
przy ul. Struga na działce Nr 4/14 - Budynek nr 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-
niem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 
-pełnej szarej grubości 8 cm o powierzchni /148,5-14,0/=114,5 m2 na miejscach postojowych w za-
toce parkingowej  
-pełnej czerwonej grubości 8 cm o powierzchni 14,0 m2 w liniach rozgraniczających w zatoce par-
kingowej 
pełnej szarej grubości 6 cm na powierzchni 93,95 m2 w chodnikach 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa pełna - prefabrykowany element budowlany bez otworów, prze-
znaczony dobudowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą  wibroprasowania z betonu   
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Betonowa kostka (płyta) brukowa ażurowa - prefabrykowany element budowlany z otworami 
dla przesiąkania wody w podłoże, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wyko-
nany metoda wibroprasowania  z betonu  niezbrojonego  niebarwionego lub barwionego, jedno- lub  
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elemen-
tów.  
1.4.3 Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charak-
teryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materia-
łami wypełniającymi. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i zdefinicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może być jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),klasy 50 gatunku l 
barwy szarej. Wzór dowolny, długość kostki pełnej 14-28 cm, szerokość kostki pełnej minimum 10 
cm, grubośc kostki pełnej 8 cm na nawierzchnię dróg i 6 cm na nawierzchnie chodnika. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania ele-
mentów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jed-
nostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpo-
wiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

• długość i szerokość ±3,0 mm, 
• grubość  ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące 
warunki: 

• próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 

być większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni  licowej  powinny być 
jednorodne. 
Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych pro-
cesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te 
powoli znikają w okresie do 2 lat). 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 gatunek 2 
1 Stan powierzchni licowej:   
 -   tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej 
  partii partii 
 -   rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne 
 -   kolor według katalogu jednolity dla danej dopuszczalne różnice 
      producenta  odcieniu tego same-
   koloru 
 -   przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontra-
  niekontrastowe we przebarwienia 
  przebarwienia na samego koloru na 
  pojedynczej kostce dynczej kostce 
 -   plamy, zabrudzenia  niedopuszczalne 
     niezmywalne wodą niedopuszczalne  
 -   naloty wapienne  dopuszczalne 
  dopuszczalne  
2 Uszkodzenia powierzchni   
 bocznych:   
 -   dopuszczalna liczba w   
      1 kostce 2 2 
 -   dopuszczalna wielkość   
      (długość i szerokość) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 
3 Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży przyli-
niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi   
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 pionowych -   dopuszczal-
na liczba w 1 kostce -   
dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

2 
20 mm x 6 mm 

2 
30 mm x 10 mm 

2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrze-
ni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3.Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
a/ na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnie z kostki mieszankę cementu i piasku w sto-
sunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku l wg PN-B-11113:1996, ce-
mentu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany l odpo-
wiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) 
b/ do wypełniania spoin w nawierzchni z kostki zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wy-
magania wg 2.3 a/, 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy za-
bezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
2.4. Krawężniki 
Do obramowania nawierzchni z kostek stosować krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-
03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, 
Krawężniki ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej spełniającej wymagania wg 2.3 a/ i ławie 
betonowej zwykłej lub z oporem wg projektu spełniających wymagania wg SST D-08.01.01 „Kra-
wężniki betonowe". 
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnia-
nych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tar-
czą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykła-
dziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właści-
wych SST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie trans-
portu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
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Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 
1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu sa-
mochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 
należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być za-
bezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powin-
ny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
5.2. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej pełnej 
szarej i czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej (z wypełnieniem spoin zaprawą) oraz podbu-
dowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm lub warstwie odcinają-
cej. Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, pod-
sypki cementowo-piaskowej, piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową obej-
mują: 1/wykonanie podbudowy, 2/ wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników lub obrze-
ży), 3/przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej lub piaskowej, 4/ułożenie ko-
stek z ubiciem, 5/przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nimi szczelin, 
6/pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.3. Podbudowa 
Podbudowy przewidziane do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Obramowanie nawierzchni wykonać krawężnikiem betonowym wystającym lub wtopionym 20 x 30 
cm (zjazdy i zatoka autobusowa) albo obrzeżem betonowym 25x8 cm. 
Materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.4. 
Ustawianie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.02 „Kra-
wężniki betonowe". 
Krawężniki zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości na-
wierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.5. Podsypka 
Podsypki pod oba rodzaje nawierzchni wykonać o grubości 3 cm jako cementowo-piaskową, a wy-
magania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± l cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 
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do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu na-
wierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozście-
lenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczę-
ciem wiązania cementu w podsypce. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.6.1. Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodzie-
wane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
matami ze słomy, papą itp.). Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o 
jednakowej grubości. Układanie kostki wykonać mechanicznie lub ręcznie. Układanie kostek po-
winni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewią-
tek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek 
o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie spe-
cjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
5.6.2. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocze-
śnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwi-
dowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.6.3.Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego na-
wierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Zaprawę 
cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczają-
cą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania 
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić 
spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szcze-
gólnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać dla kostki betonowej aprobatę tech-
niczna, certyfikat zgodności  lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora nadzoru. 
W zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów pre-
fabrykowanych (krawężników, obrzeży) oraz ewentualne badania właściwości kruszyw, piasku, ce-
mentu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inspektora nadzoru.Wszystkie do-
kumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabli-
ca 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-04.01.01 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg  SST, norm, wytycznych, wymienio-

nych w pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania wg SSTD-08.01.02, D-08.03.01 [ 

4 
Sprawdzenie    podsypki    
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 2 
punktach 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowa-
nej grubości 

Badania   wykonywania  nawierzchni  z kostki 

a)   zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie   na   każdej   
działce roboczej 

- 

b)  rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 5 m w osi i przy kra-
wędziach oraz we wszyst-
kich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia: 
 +1 cm; -2 
cm 

c)   równość w przekroju po-
przecznym (sprawdzona łatą 
profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymia-

Jw. 

Prześwity    
między   łatą  
a  po-
wierzchnią      
do 8 mm 

d)  szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem li-
niowym) 

Jw. 
Odchyłki od 
szerokości 
projekto-

5 

e)   szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin      (oglę-
dziny      i      pomiar przymia-
rem liniowym po wykrusze-

W 2 punktach charaktery-
stycznych dziennej działki 
roboczej 

Wg pktu 
5.7.5 

 
6.4. Badania wykonanych robót 
 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomia-

rów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrz-
nego nawierzchni, krawężników, 
obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorod-
ności wyglądu. prawidłowości 
desenia, kolorów kostek. spękań. 
plam. deformacji. wv-kn>szeń. 
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2 Rzędne wysokościowe. równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 

Co 5 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
do-  

 poprzeczne i szerokość puszczalnych war-
tości 2, . od 5c do 

podanych w 
lab. 

3 Rozmieszczenie i szerokość spoin 
w nawierzchni, pomiędzy krawęż-
nikami, obrzeżami oraz wypełnie-

Wg pktu5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „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 pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
wykonanie podbudowy, 
wykonanie law i podsypek pod krawężniki, obrzeża, 
wykonanie podsypek pod nawierzchnie. 
Odbiór tych robót powinien   być zgodny z wymaganiami specyfikacji „Wymagania ogólne" oraz 
mniejszej SST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót, przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, dostarczenie ma-
teriałów i sprzętu, wykonanie podsypki, ustalenie kształtu, koloru i deseni kostek, ułożenie i ubicie 
kostek, wypełnienie spoin w nawierzchni, pielęgnację nawierzchni, przeprowadzenie pomiarów i 
badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprzętu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie  Normy 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne.Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.2. Branżowe Normy 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi    samochodowe.    Pomiar    równości    nawierzchni planografem i łatą. 
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10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
10.Wymagania ogólne 
11.D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
 
12.D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
13.D-08.01.02 Krawężniki betonowe 
14.D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
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D - 08.03.01 BETONOWE   OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV 45233222-1 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót związanych z ustawianiem obrzeży betonowych przy chodnikach przy 
budynku mieszkalnym 24-mieszkaniowym w Bartoszycach przy ul. Struga na działce Nr 4/14 - Bu-
dynek nr 2 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
ustawieniem obrzeży betonowych o długości łącznej 81 m przy chodnikach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustron-
nie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami   i 
definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne". 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
obrzeża betonowe wysokie 8 x 25 (lub 8 x 30) cm gatunku podpowiadające wymaganiom BN-
80/6775- 
04/04 i BN-80/6775-03/01, 
żwir lub piasek do wykonania ław, 
cement wg PN-B-19701, 
piasek do zapraw wg PN-B-0671, 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku l, a wymiary podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 
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 75 6 20 3 
 90 6 20 3 
 100 6 20 3 

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów obrzeży 
 

Dopuszczalna odchyłka,   mm 
Rodzaj wymiaru 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ±8 ±12 

b,   h ±3 ±3 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatar-
tej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia po-
wierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 
w mm 

2 3 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

Szczerby i uszko-
dzenia krawędzi i 

naroży 

ograniczających  pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 

długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
 
2 
20 
6 

 
 
2 
40 
10 

 
2.3.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegrego-
wane 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. 
2.3.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.  
2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe" pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnię-
ciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie trans-
portu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „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. Podłoże lub podsypka 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 
5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i za-
gęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami doku-
mentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości l cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cemen-
towo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l mm, /.godnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy l i 2. 
Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego na-
roża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do l mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
1/ koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
2/ podsypki ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
3/ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopusz-
czalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm dla każdego obrzeża, 
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• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm dla każdego obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 5 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypeł-

nienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozy-
tywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 1/wykonane koryto, 2/wykonana 
podsypka. 
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  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 1/ prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, 2/ dostarczenie materiałów, 3/ wykonanie koryta, 4/ rozścielenie i ubicie podsypki, 
5/ ustawienie obrzeża, 6/ wypełnienie spoin, 7/obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 8/ wykonanie 
badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
2.PN-B-06250  Beton zwykły 
3.PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4.PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu.  Metody 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-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8.BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-
gów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
9.BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-
gów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE KOD CPV 45233124-4 
1. WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z ustawianiem krawężników betonowych przy nawierzchniach 
drogowych przy budynku mieszkalnym 02 obejmującym zadanie 2 dla TBS w Lidzbarku Warmiń-
skim przy ulicy Astronomów. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawie-
niem krawężników betonowych o łacznej długości 67m w tym: wystających 15 x 30 cm na ławie 
betonowej z oporem o oraz krawężników betonowych obniżonych i wtopionych prostokątnych 15 x 
30 cm na ławie betonowej zwykłej wg projektu zagospodarowania 
1.4. Określenia podstawowe 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji „Wy-
magania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne". 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe uliczne U gatunku l, prostokątne ścięte 15 x 30 cm- wystające 
wg BN-80/6775-03/01]. 
- krawężniki betonowe drogowe D gatunku l prostokątne 15 x 30 cm- obniżone i wtopione 
-      piasek na podsypkę i do zapraw, 
- Cement do podsypki i zapraw, woda, 
-  materiały do wykonania ławy pod krawężniki prostokątne 
2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.3.1.   Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku l, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
a) krawężnik wystający 
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Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
 

Typ kra-
wężnika 

Rodzaj kra-
wężnika 

Wymiary krawężników,  cm 

 
 

 
 

1 b h c d r 

U wystający 100 15 30 
min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

D wtopiony 100 15 30 - - 1,0 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 
Gatunek l Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 
mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:   
ograniczających powierzchnie górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne  
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Ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba, max 
- długość, mm,  max 
- głębokość, mm, max 

2 
20 
6 

2 
40 
10 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyle-
niem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 . 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powin-
ny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 we-
dług normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpo-
średnio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonać na podsypce na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości l cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
cznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin ele-
mentu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach ele-
mentu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy l i 
2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do l mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 
5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopusz-
czalne odchylenia mogą wynosić ± l cm dla każdej ławy. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w jednym dowolnie wybranym punkcie dla   każdej ławy. Toleran-
cje wymiarów wynoszą: 

• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
dopuszczalne odchylenia Unii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± l cm 
dlakażdego ustawionego krawężnika, równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez 
przyłożenie w jednym punkcie na każdym krawężniku, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit po-
między górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm, dokładność 
wypełnienia spoin bada się co 5 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębo-
kość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozy-
tywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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wykonanie koryta pod ławę, 
wykonanie ławy, 
wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m krawężnika betonowego 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, 
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 
3PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
6.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mie-
szanka 
7.PN-B-11112 Kruszywa mineralne.  Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
8.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
9.PN-B32250 
10.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
11.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
12.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-
gów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
13.BN-80/6775-03/04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14.BN-64/8845-02 Krawężniki   uliczne.   Warunki   techniczne   ustawiania   
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