


















































































SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 

PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ 

UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ  

W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 

ALEJA SPACEROWA – ALTANA Z GRILLEM 
 

 

 

0 SST D-00.00.00  -  Wymagania ogólne 

1 SST D-01.01.01  -  Roboty pomiarowe 

2 SST D-02.00.00  -  Roboty ziemne ogólna 

3 SST D-02.01.01  -  Wykonanie wykopów 

4 SST D-02.03.01  -  Wykonanie nasypów 

5 SST D-04.01.01  -  Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

6 SST D-04.02.01 -  Wykonanie warstwy odsączającej 

7 SST D-04.04.04  -  Podbudowa z kruszywa 

8 SST D-05.03.01  -  Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 

9 SST D-06.01.01  -  Zieleń wysiew i pielęgnacja trawy 

10 SST D-06.01.01  -  Dostawa i montaż wyposażenia 

11 SST D-08.03.01  -  Ustawienie obrzeża kamiennego 

12 SST D-09.00.00  -  Altana z grillem 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D - 00. 00. 00. 

 
1. WSTĘP   
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
 robót PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ UTWORZENIE ALEJKI 
SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych realizacją 
zadania w p.1.1. wyszczególnione w następujących SST: 

 
0 SST D-00.00.00  -  Wymagania ogólne 
1 SST D-01.01.01  -  Roboty pomiarowe 
2 SST D-02.00.00  -  Roboty ziemne ogólna 
3 SST D-02.01.01  -  Wykonanie wykopów 
4 SST D-02.03.01  -  Wykonanie nasypów 
5 SST D-04.01.01  -  Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
6 SST D-04.02.01 -  Wykonanie warstwy odsączającej 
7 SST D-04.04.04  -  Podbudowa z kruszywa 
8 SST D-05.03.01  -  Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 
9 SST D-06.01.01  -  Zieleń wysiew i pielęgnacja trawy 
10 SST D-06.01.01  -  Dostawa i montaż wyposażenia 
11 SST D-08.03.01  -  Ustawienie obrzeża kamiennego 

SST D-09.00.00  -  Altana z grillem 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Droga - wydzielony pas mchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz                         
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem - Inspektorem 
Nadzoru, a Wykonawcą. 
1.4.3. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.         
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Nawierzchnia - zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń ruchu na podłoże gruntowe              
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.7. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiązanie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 
1.4.8. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji, 
nawierzchni. 
1.4.9. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
1.4.11. Polecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych                             
z prowadzeniem budowy. 



1.4.12. Pozostałe nazwy i określenia są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi w normie PN-87/S-02201 
Drogi samochodowe, oraz innych związanych normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacji i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy robót oraz  dokumentację projektową. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa - w zakresie wyszczególnionym w dokumentach przetargowych. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi - 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne; 
2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera - Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone  
w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia              
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być jednorodne                         
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się                   
w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu 
budowli, to Inżynier - Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST                      
i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu 
budowy, w sposób określony w SST D-00.00.00. w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi – Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym Ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców                 
i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszelkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Oznakowanie robót powinno być zgodne z Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                        
i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 



c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,     
  materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,                           
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych raz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                       
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń  w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania 
kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera - Inspektora Nadzoru              
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami placu budowy Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie 
powiadamiał Inżyniera - Inspektora Nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących                             
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 
elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych do robót od daty 
rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 



końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzane w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca                             
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 5 dni przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania                           
i wbudowania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                       
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały wymagania SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów     
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze 
i dokumentacją uzgodnioną z odpowiednimi władzami administracyjnymi i Nadzorem Zamawiającego. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru                    
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni powinny być zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał wolny wstęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier - Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera - 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 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót 
oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy                          
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST             
i wskazaniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, w przypadku gdy wymagają tego przepisy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 



gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane                 
i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST                                  
i wskazaniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu na polecenie Inżyniera - Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Inżynier - 
Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych  z jakością robót, a ponadto we 
wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje                    
w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej                             
i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier - 
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej  i w SST. Z odrzuconymi materiałami 
należy postępować jak w p. 2.4. 
 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawców, to 
Inżynier - Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować 
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT  
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami  i ustaleniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania   jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium   własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie    
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis   pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru; 



b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                      
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                          
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                    
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 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 dokumentacji projektową i S ST. Wykonawca dostarczy Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane   i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych                          
w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Inżynier - 
Inspektor Nadzoru będzie mógł przeprowadzać dodatkowe badania w niezależnym laboratorium (nie związanym                       
z wykonawstwem robót) tych materiałów które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 

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

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier - Inspektor Nadzoru uprawniony jest do kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. Inżynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  Inżynier – Inspektor Nadzoru w przypadkach budzących wątpliwość będzie mógł 
pobrać próbki materiałów oraz próbki z wykonanej nawierzchni i zlecić ich przebadanie w niezależnym laboratorium 
(nie związanym z wykonawstwem robót).  

W przypadku, gdy  wyniki tych badań potwierdzą niewiarygodność raportów Wykonawcy, całkowite koszty 
tych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę i odjęte od wartości kontraktu a wyniki te będą 
podstawą oceny jakości robót w odbiorach robót ulegających zakryciu i ostatecznych. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier- Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.            
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane 



przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno 
- pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez 
upoważnione instytucje. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
  
1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                        
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości   harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi - 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje   z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inżyniera - Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                          
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym 
i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze                  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie 
Zamawiającego. 

 
4. Pozostałe dokumenty budowy 

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



 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera - Inspektora Nadzoru                    
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR   ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych                             
w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach 
podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane 
przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                              
w całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu lub ostatecznym 
odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                   
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR   ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier - Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca 
zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier - Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                  
z dokumentacją projektową, SST, uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu  o ewentualne badania własne. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier - Inspektor Nadzoru ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych Inżynier - Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczące 
danej części robót. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 



potwierdzenia przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                       
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach kontraktowych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne,        
- uwagi i zalecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                           
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

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

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
9.PODSTAWA   PLATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne  
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej  pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji 
projektowej.  

Cena jednostkowa będzie obejmować : 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy  i z powrotem, montaż 
i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru                    
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii  i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 



- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić                 
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych  w  warunkach 
kontraktu. 
 
10. PRZEPISY    ZWIAZANE 
 Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
D -01.01.01 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ UTWORZENIE 
ALEJKI SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 
 
1.2.  Zakres stosowania SST  

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

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie istniejącego placu oraz położenia obiektów 
inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

1.4. Określenia podstawowe 

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50m. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od  0,15 do 0,20m  i długość od 1,5 do 1,7m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m i długości 
około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od  0,04 do 
0,05m, „świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 



 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Sprzęt 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 gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację                                     
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych                                      
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe  
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 



 

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 pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej                    
w terenie płaskim powinna wynosić 500m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych                         
z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć                 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, 
aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera  i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 3cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do  1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia 
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Do wyznaczania 
krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować                              
w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1m oraz wykopów głębszych niż 1m. Odległość między palikami 
lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi 
umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym  z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (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 SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

             Jednostką obmiarową robót pomiarowych  jest: ha – ilość wg przedmiaru robót 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi  i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi  dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie                          

i ewentualne odtworzenie, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 

 



ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE                                                                       
 

D-02.00.00 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru liniowych robót ziemnych PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ 
UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  w czasie budowy 
lub modernizacji dróg i obejmują: 
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
- wykonanie wykopów w gruntach skalistych (kat. VI-X), 
- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
- budowę nasypów drogowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym                             
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 
0,2MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

 
gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
 w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 
 
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                     
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały (grunty) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Podział gruntów 
 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów                         
i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane                   
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy                                            
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
 
 
Kate-
goria 

 
 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 
w stanie 
naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w %od 
pierwotnej 
objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 
2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 
mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 
3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 
do         40 mm 

18,6 
13,7 
13,7 
 
18,6 
 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 

 
19,6 

 
od 20 do 30 



Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleżałe 

17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
 
od 20 do 30 

 
 
 
 
4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 
głazami o masie do 10 kg 

18,6 
 
 
19,6 
20,6 
 
20,6 
16,7 
19,6 
 
19,6 

od 25 do 35 
 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 

 
 
 
 
 
5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 
mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 

14,7 
19,6 
 
20,6 
17,7 
 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 
 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 

 Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 
6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 



 
10 

Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
 
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 
Lp. Wyszczególnie

nie 
Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 
1 Rodzaj gruntu  rumosz 

niegliniasty 
żwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
żużel 
nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina 
gliniasta 
rumosz gliniasty 
żwir gliniasty 
pospółka gliniasta 

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

2 Zawartość 
cząstek 
 0,075mm 
 0,02mm 

 
% 

 
 
 15 
 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
 30 
 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania                  
z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 



4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania                                
i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż  10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać  + 1cm i -3cm. 
 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10cm,                                
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się 
od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności 
na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.  
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych                     
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów                    
i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych  
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 
należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Rowy 
 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową                              
i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5cm. 
Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów  w SST D-02.01.01. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
 



6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST                
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu 

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

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

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

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy  

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    10cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm  
lub +1cm. 
 
6.3.5. Pochylenie skarp 
 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 
6.3.7. Równość skarp 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3 - metrową, nie mogą przekraczać  10cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż            
-3cm lub +1cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z odpowiednimi normami powinien być zgodny                             
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 
6.4. 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 zastosowane, 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 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
  
 Jednostka  obmiarową jest m3 wykonanych robót ziemnych. 
 
8. Odbiór robót 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
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 
 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z technologią i obowiązującymi przepisami 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
D - 02.01.01 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
  wykopów w gruntach kat. I – III PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ 
UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III). 

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) 

 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej 
gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2, tab. 1. 

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. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,    
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać 
wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, 
w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5m powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

 



Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
korpusu i dróg 

ekspresowych 
ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości I, podanych w tab. 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki o ile nie są określone  
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 

5.3. Ruch budowlany 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi          
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy                 
zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

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 obmiarową wg przedmiaru jest: 

- wykop z transportem do 1km, 2km: m3: ilość wg przedmiaru robót 

- wykop makroniwelacja terenu: m2: ilość wg przedmiaru robót 

 

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 1m3 wykopów w gruntach I - III kategorii obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, 
 zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie,   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z technologią i obowiązującymi przepisami 



 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
D - 02.03.01 

 
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru nasypów wysokościowych PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH 
GMINY POPRZEZ UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE 
OCZY 
 
1.2.  Zakres stosowania SST  

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

1.3.  Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.  

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 do budowy nasypów podaje tablica 1. 
 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone             
w odpowiednich normach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych  

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne warstwy nasypów 
poniżej strefy przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze 
i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U15 
5. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL       
 35% 
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 
do 60% 
7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 
 
 
8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 
 
10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 
 

- gdy pory w gruncie 
skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 
- do nasypów nie wyższych 
niż 3m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 
- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wyższych 
niż 3m: zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 
- o ograniczonej podatności 
na rozpad - łączne straty 
masy do 5% 
- gdy wolne przestrzenie 
zsstaną wypełnione 
materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
Na górne warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej 2% 
7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  
nierozpado- 
we: straty masy do 1% 
- o wskaźniku nośności 
wnoś10 



W wykopach i miejscach 
zerowych do głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

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 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [8] 

 
Dział
anie 

 
Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: 
piaski żwiry pospółki 

Grunty spoiste: 
pyły, iły 

Mieszanki gruntowe 
 z małą zawartością 
frakcji kamienistej 

sprzę
tu 

 grubość 
warstwy  
 w cm 

liczba 
przejazdó
w 

grubość 
warstwy 
w cm 

liczba 
przejazdó
w 

grubość 
warstwy 
w cm 

liczba 
przejazdó
w 

 

1. Walce gładkie 
2. Walce 

okołkowane 
3. Walce 

ogumione 
(samojezdne            
i przyczepne) 

od 10 do 
20 
- 
 
 
od 20 do 
40 

od 4 do 8 
- 
 
 
od 6 do 10 

od 10 do 
20 
od 20 do 
30 
 
 
od 30 do 
40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 
 
 
od 6 do 10 

od 10 do 
20 
od 20 do 
30 
 
 
od 30 do 
40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 
 
 
od 6 do 10 

 
 

 

4. Płytki 
spadające 
(ubijaki) 

5. Szybko 
uderzające 
ubijaki 

6. Walce 
wibracyjne  

   lekkie  (do 5 
ton) 
   średnie (58 
ton) 
   ciężkie  ( 8 
ton) 
7. Płyty 
wibracyjne 
   lekkie 
   ciężkie 
 

 
- 
 
od 20 
do40 
 
 
od 30 
do50 
od 40 
do60 
od 50 
do80 
 
od 20 
do40 
od 30 
do60 

 
- 
 
od 2 do4 
 
 
od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 
 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 
od 50 
do70 
 
od 10 
do20 
 
 
- 
od 20 
do30 
od 30 
do40 
 
- 
od 20 
do30 

 
od 2 do 4 
 
od 2 do 4 
 
 
- 
od 3 do4 
od 3 do4 
 
- 
od 6 do8 

 
od 50 
do70 
 
od 20 
do30 
 
 
od 20 
do40 
od 30 
do50 
od 40 
do60 
 
od 10 
do20 
od 20 
do40 

 
od 2 do 4 
 
od 2 do 4 
 
 
od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 
 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 
 

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. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 
dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora nadzoru. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez 



Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno 
być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile 
to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy 
mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane 
równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek                 
i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do 
zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 
nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 
Inspektora nadzoru. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko 
wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 
konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest 
zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu 
jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie  
i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. 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”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około 4%  1% i szerokości od 1,0 do 2,5m. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających        
w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy              
3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od 
powierzchni terenu 

 Minimalna wartość Is dla: 
Nasypy autostrad innych dróg 
o wysokości i dróg 

ekspresowych 
ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 
od ciężkiego 

do 2m 1,00 0,97 0,95 

ponad 2m 0,97 0,97 0,95 

 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 
15cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 
zasad podanych w punkcie 2. 

 



5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inspektora nadzoru. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu  
      i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 
       nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania warstwy 
      poprzedniej. 
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 

na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany                 
w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien 
być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno 
uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu,                
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych,              
o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi.   W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 
polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o 
grubości co najmniej 0,5m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5m, należy 
wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy 
nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor 
nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej                      
w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inspektora nadzoru: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych                 

z wypełnieniem wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości 
nie większej niż  0,3m, należy przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) 
drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się 
wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można stosować 
skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1). 

b) wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez 
wypełnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być 
zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod 
nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego 
kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2mm i spełniających warunek: 

4 d85  D15  4 d15 
gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy 

nasypu (mm), 



D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2metra od projektowanej 
niwelety nasypu. 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych. Rolę warstw 

oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia w tym 
celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednsstkę. W szczególności 
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie 
przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do 
uziarniania przyległych warstw. 

 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości 
klina odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. Do wykonania nasypów na 
dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być stosowane żwiry, pospółki, 
piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 
m/dobę. W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane                   
w p. 5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu 
(dla autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2m nasypu - 1,03 tablica 4). 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 
jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów  
z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek 
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   
uwzględnić wymagania określone   w  p. 5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1 : 5 do 1 : 2 należy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1 : 2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 
podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 
1,0m Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4%  1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

 Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 
a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego 

bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone  w p. 5.3.3.1. 

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 
to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na warstwie 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, według p. 5.3.3.1, poz. d). 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. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie 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 przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć 
śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy 
jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona                              
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. 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 podanymi                 
w punkcie 5.3.4.5. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby 
przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,                         
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli 
wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć  
w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 
Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną                  
w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. 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 BN-64/8931-02 [6], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie 
jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia  Is, według BN-77/8931-12 [7]. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [7], powinien na 
całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w  tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
nasypu i dróg 

ekspresowych 
ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

ruch mniej- 
szy od cięż- 
kiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 2,0m (autostrady) 
- 1,2m (inne drogi) 

 
 
1,00 
- 

 
 
- 
1,00 

 
 
- 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0m (autostrady) 
- 1,2m (inne drogi) 

 
 
0,97 
- 

 
 
- 
0,97 

 
 
- 
0,95 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 



z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że 
zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 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 Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów 
oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 

drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora nadzoru. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów                 
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania 
gruntów oraz wskazówkami Inspektora nadzoru. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru 
objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. Lokalizacja odkładu 
powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Niezależnie od 
tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy 

czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 nie mniej niż 3m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać 
tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować od dolnej 
strony wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20m od krawędzi wykopu. 

O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora nadzoru. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy 
odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 
korony od 2 do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone 
na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. Odspajanie materiału przewidzianego do 
przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny 
uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach lub przez Inspektora nadzoru. Przed przewiezieniem gruntu na odkład 
Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w p. 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego 
przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania 
nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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 ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie 
kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
 skład granulometryczny,  
 zawartość części organicznych,  
 wilgotność naturalną,  
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,  
 granicę płynności,  
 kapilarność bierną,  
 wskaźnik piaskowy. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej 

niż jeden raz na 500m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów                    

w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia  z wartościami określonymi                  
w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is, modułów odkształcenia powinno być przeprowadzone 
według odpowiedniej normy. 
 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 jeden raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego  i wtórnego 

modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna 
być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 



6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności                            
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz w p. 5.3.5. 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. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

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: 
- ręczne, mechaniczne formowanie nasypu grunt dostarczony samochodami: m3 ilość wg przedmiaru robót 
- ręczne, mechaniczne formowanie nasypu grunt w odkładu: m3 ilość wg przedmiaru robót 
- zagęszczenie nasypów: m3 ilość wg przedmiaru robót 
- plantowanie skarp nasypów: m2 ilość wg przedmiaru robót 
  

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 1m3 nasypów obejmuje: 
 prace pomiarowe 
 oznakowanie robót 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp 
 zagęszczenie gruntu 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp 
 wyprofilowanie skarp  
 odwodnienie terenu robót 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z technologią i obowiązującymi przepisami 

 
 



SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D – 04.01.01 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ UTWORZENIE ALEJKI 
SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem profilowania i zagęszczeniem koryta na poszerzeniach przeznaczonego do ułożenia konstrukcji 
nawierzchni.  

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

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

2. Materiały 
 Nie występują. 

3. Sprzęt 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. Transport 

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

4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 

5. Wykonanie  robót 

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



 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 
 z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość 
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora nadzoru.  
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować odpowiedni sprzęt. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z odpowiednimi normami. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa korpusu Autostrad i dróg 

ekspresowych 
Innych dróg 

Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97 
 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  
i wtórny moduł odkształcenia podłoża według odpowiednich norm. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
 i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 



przez Inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. Kontrola  jakości  robót 

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

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta               
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta Na bieżąco 

2 Równość podłużna Nie dotyczy 

3 Równość poprzeczna Nie dotyczy 

4 Spadki poprzeczne  Nie dotyczy 

5 Rzędne wysokościowe  Nie dotyczy 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Na bieżąco 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

Na bieżąco 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm  
i  -5cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
odpowiednią normą. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3cm dla autostrad 
i dróg ekspresowych lub więcej niż  5cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg odpowiedniej normy nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z odpowiednią normą  nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność              



w czasie zagęszczania należy badać według odpowiedniej normy. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych  
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie  
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar  robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
-  wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża: m2 – ilość wg przedmiaru robót 

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

9. Podstawa  płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania m2 profilowania i zagęszczenia koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. Przepisy  związane 
 

 Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 

 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D – 04.02.01 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających gruntowego PODNIESIENIE 
WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ                     
W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                
z wykonaniem warstw odsączających, stanowiących część podbudowy pomocniczej,  w przypadku gdy podłoże 
stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
piaski, 
- pospółki 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Piasek i pospółka stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania odpowiednich norm dla gatunku 1 i 2. 
  

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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



 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
      równiarek, 
      walców statycznych, 
      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz     
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odsączająca 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 10m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 



 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,                      
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości powyżej 20cm, to wbudowanie 
kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze przez Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót warstwy poprzedniej. W miejscach,                 
w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał                  
o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi                
i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 
odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według odpowiednich norm. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie                        
z odpowiednimi normami. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według odpowiednich norm Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości.   W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody               
i równomiernie wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny 

 Nie wymagany 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej  

 Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

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

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy Na bieżąco 

2 Równość podłużna Nie wymagana 



3 Równość poprzeczna Nie wymagana 

4 Spadki poprzeczne  Nie wymagana 

5 Rzędne wysokościowe Na bieżąco 

6 Ukształtowanie osi w planie  Na bieżąco 

7 Grubość warstwy co  50m 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

Na bieżąco 

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie                
z normą odpowiednią normą. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne                    
z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3cm dla autostrad 
i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją                 
+1cm, -2cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty 
te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg odpowiednich norm nie 
powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą odpowiednią normą nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa                   
w czasie zagęszczenia należy badać według odpowiednich norm Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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



7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową wg przedmiaru jest: 
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm: m2 – ilość wg przedmiaru robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania m2 warstwy odsączającej z piasku obejmuje: 
      prace pomiarowe, 
      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
      wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu 
      zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 
      utrzymanie warstwy 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 

 



 

 

Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne 

D-04.04.04 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej dotyczące wykonania i odbioru podbudowy nawierzchni z tłucznia kamiennego. 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
    przy zlecaniu i realizacji PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ 
UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1 
wykonywanie podbudowy z tłucznia kamiennego.  

1.4. Określenia podstawowe 

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

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

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia są: 

- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, miał wg odpowiednich norm,  

- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszyw: 

- tłuczeń od 20mm do 63mm 

- kliniec od 20mm do 31,5mm, 

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm, 

- miał kamienny od 0mm do 2mm 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, dla których 
wymagania zostaną określone w SST. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami 
odpowiednich norm, określonymi dla: 

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 

- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

 



  

 

 

Tablica I. Wymagania dla tłucznia i klińca 

Lp Właściwości Klasa II
  

Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles:  
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
 do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość  % m/m, nie więcej niż:  
a) dla kruszyw  ze skał magmowych i przeobrażonych 
b)  dla kruszyw  ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw  ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw  ze skał osadowych  
 

 
 
4,0 
 
5,0 

 
 
10,0 
 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej niż:   

  - w klińcu   
  - w tłuczniu   

 
 
 
30 

nie bada się 

 
 
 
nie bada się 
nie bada się 

  

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej 

Lp
. 

Właściwości Podbudowa 
jednowarstwo

wa 
lub podbudowa 

zasadnicza 

Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych 

na mokro, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu 
- w klińcu  
c) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż:  

-  w tłuczniu i w klińcu 
e)  zawartośćf  podziarna, % m/m, nie więcej niż: 

-  w tłuczniu i w klińcu  
g)  zawartość  nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 

-   w tłuczniu i w klińcu  

 
 
 
3 
4 
 

75 
 

15 
 

15 

 
 
 
4 
5 
 

65 
 

25 
 

20 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % m/m, nie więcej niż:  

  - w tłuczniu i w klińcu  

 
 

0,2 

 
 

0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % m/m, nie więcej niż:  

  - w tłuczniu   
  - w klińcu   

 
 

40 
nie bada się 

 
 

45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy  
    - w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż:  

 
wzorcowa 

 

 



 

 

2.4. Woda 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub                        
z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, miału 

c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do    

                  klinowania kruszywa grubego klińcem, 

e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego  

                  dogęszczenia, 

g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do    

                  rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod 
podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.                     
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nie przenikania cząstek drobnych, wyrażony 
wzorem: 

                                                                 15
85

15 
d
D

 

gdzie:  D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
odsączającej, 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 



  

 

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

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moce być po zagęszczeniu mniejsza od                   
1,5 -krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyżej 20cm należy wykonywać               
w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być 
przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 
30kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku 
wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo 
drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca 
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa 
drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię od  3 do 6mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 

5.4. 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 podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na 
dziennej działce 
roboczej  

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy na 
jedno badanie 
[m2] 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 

4 

5 

6 

 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu pobierania 
materiałów 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

 

6000 

i po każdej zmianie źródła 
pobierania materiałów 

  

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę 
wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę                           
z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania 
materiałów oraz na polecenie Inspektorowi nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora nadzoru. 

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

2 Równość podłużna Na bieżąco 

3 Równość poprzeczna Na bieżąco 

4 Spadki poprzeczne Na bieżąco 

5 Rzędne wysokościowe Na bieżąco 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100m 

7 Grubość podbudowy co 50mb w trzech miejscach 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy 



  

 

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

 

 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub Nierówności poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,  

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 2cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy 
szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

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

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 Jeżeli nośność podbudowy będzie budziła wątpliwości Inspektora nadzoru to mniejsza od wymaganej, 
to koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 



 

 

Jednostką obmiarową wykonanej podbudowy  z tłucznia kamiennego jest: 

- wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 10cm  - ilość wg przedmiaru robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za zgodne 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 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- przygotowanie podłoża 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, rozłożenie kruszywa mechanicznie  

            z zaklinowaniem 

- zagęszczenie warstw  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych  w specyfikacji  technicznej 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 



  

  
 

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D - 05.03.01 

NAWIERZCHNIA 

Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy PODNIESIENIE 
WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ                     
W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                         
z   wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Kamienna kostka drogowa 

2.2.1. Klasyfikacja 

 Kamienna kostka drogowa wg PN-EN-1342:2003 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki 
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 
[12] 
 W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 
 regularną, 
 Należy stosować kostkę regularną: normalną. 
 Należy stosować kostkę klasy : I. 
 Należy stosować kostkę gatunku: 1, 
 W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): 
 kostka regularna i rzędowa – minimalna wysokość 14,  

 
 



  

  
 

  

2.2.2. Wymagania 

 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy 
fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne 
i wytrzymałościowe 

Klasa Badania 
We dług   I 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 160 PN-B-04110 

[3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego,                     
w centymetrach, nie więcej niż 0,2 PN-B-04111 

[4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
liczba uderzeń, nie mniej niż 12 PN-B-04115 

[5] 
4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada się  PN-B-04102 [2] 
  
  
2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 

 Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 

 Kształt kostki regularnej normalnej przedstawia rysunek 1. 
   
Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej  

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej oraz dopuszczalne odchyłki 

  
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku   (cm) 

  min. 14 1 
Wymiar a min .14  0,5 
Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niż 

  
- 

  
1,0 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niż -  0,4 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
nie większa niż - 0,4 

Nierówność powierzchni dolnej 
(stopki), nie większa niż -  0,4 

Pęknięcia kostki - niedopuszczalne 
         

  

 



  

  
 

  

 Krawędzie, co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe 
krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast 
łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). Uszkodzenia któregokolwiek                        
z naroży kostki gatunku 1 są niedopuszczalne. Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie 
powinna być większa niż 0,6 cm. 

2.3. Krawężniki 

 Krawężniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16]. Wykonanie krawężników 
betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne  z  SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), 
powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. Wykonanie krawężników kamiennych powinno 
odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 

2.4. Cement 

 Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne                           
z BN-88/6731-08 [13]. 

2.5. Kruszywo 

 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 
[7]. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do 
zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. Kruszywo należy 
przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami 
innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.6. Woda 

 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
 Badania wody należy wykonywać: 
 w przypadku nowego źródła poboru wody, 
 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej 
powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty 
technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
 wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 



  

  
 

  

 Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
 Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych 
powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe 
powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
 Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w 
pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podbudowy 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to warunki wykonania 
podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich SST: 
 D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu, 
 D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 
 D-04.04.04   Podbudowa z tłucznia kamiennego. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki kamienne uliczne, odpowiadające 
wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 

5.4. Podsypka 

 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów 
podsypki: 
 podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 
 podsypka bitumiczno-żwirowa, 
 podsypka żwirowa lub piaskowa. 
 Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inżyniera. 
 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz 
z PN-S-96026 [12]. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
 Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, 
powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka 
bitumiczno-żwirowa powinna być wykonana ze żwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-96026 [12], 
zmieszanego z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% ciężaru kruszywa, spełniającą 
wymagania określone w WT.EmA-94 [19]. 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Układanie kostki regularnej 

 Kostka regularna może być układana: 
 w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 
 w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
 w jodełkę. 
 Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duże o 
wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 
do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne 
lub w jodełkę. 



  

  
 

  

 Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla 
uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla 
kostki regularnej. 
 Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie 
kostek w rzędy ukośne lub jodełkę. 

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej 
w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana 
sztywności podłoża. 
 Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 
jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. 
 Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z 
zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad 
szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

5.5.3. Warunki przystąpienia do robót 

 Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków 
ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w 
temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy 
spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie 
cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany 
w PN-B-06251 [6]. 

5.5.4. Ubijanie kostki 

 Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 
spoin. 
a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy ubijać 

trzykrotnie. 
 Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 
materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 
 Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, 
polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię 
oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. 
 Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą 
kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 
 Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
 Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 
10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku 
poprzecznym. 
b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy 

ubijać dwukrotnie. 
 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 
wymaganej niwelety. 
 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać trzykrotnie. Spoiny 

zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
 Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki 
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.5.5. Wypełnienie spoin 

 Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej 
na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy nawierzchniach z kostki 
nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin 
piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub 
piaskowej. 



  

  
 

  

 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
 cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
 wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
 przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% 

cementu w stosunku objętościowym, 
 głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
 zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
 Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
 masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 
 spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 

cm, 
 bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180oC, 
 masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
 Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 
 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
 w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

 Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
 Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega 
na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres 
jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 
dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić 
dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu 
bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można 
oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni 
można uznać za ukończoną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-EN-
1342:2003 [8]. 
 Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 
tablicach 2, 3, 4. 
 Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 
wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
 Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 
drogowych w liczbie: 
 do badania zwykłego: 40 sztuk, 
 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 
normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
 W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk 
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 
 W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 



  

  
 

  

 W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze 
sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

 Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 
 zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
 sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
 Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni 
i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
 Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 
masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 
dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

 Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi 
w p. 5.5.6. 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się, co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 
każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia 
spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie 
przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [18]. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

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

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

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

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

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

6.4.6. Grubość podsypki 

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

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 

  

 



  

  
 

  

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej – ilość wg 
przedmiaru robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są 
określone w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 oznakowanie robót 
 dostarczenie materiałów 
 wykonanie podsypki 
 ułożenie i ubicie kostki 
 wypełnienie spoin 
 pielęgnację nawierzchni 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D -06.01.01 Zieleń wysiew i pielęgnacja trawy 
 

1. Przedmiot i zakres SST 

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót        

Związanych z wykonaniem zieleni w ramach PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY 

POPRZEZ UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zagospodarowania terenu w zakresie zieleni. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości 

zapewniające roślinom prawidłowy rozwój  

Materiał roślinny - sadzonki krzewów 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z 

przerastającymi ją korzeniami rośliny  

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST 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, 

SST 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 

Ziemia urodzajna - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie. 

2.2. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Należy 

zastosować mieszankę na trawniki sportowe. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony skład 

procentowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

 



 

2.3. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 

potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu                                

i przechowywania. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu zielenią mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej ( np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

• sprzętu do transportu materiałów. 

4. Wymagania dotyczące transportu. 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń                         

i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Drzewa i krzewy w czasie transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem, przemarzaniem i uszkodzeniem 

bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe 

lub być w pojemnikach. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych.                               

Jeżeli drzewa i krzewy nie mogą być posadzone zaraz po dostarczeniu należy je zadołować   w miejscu 

ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną warstwa jej wynosi ok. 13cm jest to miejsce na 

       ziemię urodzajną (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm) 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami  

       mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić, 

• siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne, 



• okres siania - wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100 m2, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania  

       i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

      kolczatką, można nie stosować wału gładkiego, 

• pielęgnacja zasianej trawy z pierwszym koszeniem 

 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń w m3, pomiaru odległości 

wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

• ilości rozrzuconego kompostu, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion, 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 

• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową przygotowania terenu pod wysiew trawy jest m2 – ilość wg z przedmiaru robót 

Jednostką obmiarową wykonanego trawnika jest m2 – ilość wg z przedmiaru robót 

 

8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu wg punktu 6. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione                   

w punkcie 5. 

10. Przepisy związane. 

Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D -07.01.01 MONTAŻ I DOSTAWA WYPOSAŻENIA  
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

            Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem  

            robót związanych z wykonaniem PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ  

           UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 

1.1 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1 po uprzedniej adaptacji 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania usługi muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, polskim normom, 

atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom                            

i wymogom prawa polskiego i europejskiego. Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe, wyposażenia boisk 

i pozostałych urządzeń muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty 

bezpieczeństwa „B" oraz winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sportowymi. 

2.2 Wyposażenie obejmuje: 

Podstawowe wyposażenie:  

                         
- ławka  szt. 6 

- kosz na śmieci szt. 8  

- stojaki na rowery szt. 4 

- tablica regulaminowa szt. 1  

Szczegółowe ilości sprzętu i urządzeń oraz wyposażenia sali przedstawiono w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do 

postępowania przetargowego.  

3. SPRZĘT 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt wykorzystywany 

przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT  

Transport materiałów do wykonania fundamentów do osadzenia tulei sprzętu sportowego musi odbywać się środkami 

transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może 

odbywać się dowolnymi środkami transportu zapewniającymi  ich właściwy transport.  Składowanie urządzeń sportowych , 

wyposażenia i materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.  Miejsce składowania 



materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w pomieszczeniach hali w miejscach uzgodnionych                                 

z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT – dostawa i montaż  

Proces robót instalacji urządzeń sportowych musi obejmować: 

 zakres prac na etapie wykonywania podbudowy, 

 sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi, 

 roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktów osadzenia urządzeń, 

 wykonanie instalacji elektrycznej podłączeniowej i sterowniczej (jeżeli występują), 

 przygotowanie podłoża zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzędnymi, 

 wykonanie fundamentów betonowych i osadzenie tulei. 

Tuleje montażu  słupków osadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz z uwzględnieniem zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów wyposażenia sportowego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą 

zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty), oraz 

wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi 

Nadzoru)  w celu akceptacji materiałów. 

6.3  Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 

Należy zbadać: 

- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych, 

- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

- poprawność wykonania osadzeń słupków, 

- poprawność osiowości i pionowości osadzenia tulei do słupków, 

- poprawność sztywności obsadzenia tulei, 

- poprawność montażu wsporników piłkochwytów, 

oraz wykonać stosowne badania instalacji elektrycznej podłączeniowej i sterowniczej (jeżeli występuje). 

Uwaga:  wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń 

sportowych. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

             Jednostką obmiarową dostawy o montażu wyposażenia  jest: szt. – ilość wg przedmiaru robót 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją SST i dokumentacją projektową. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg opracowanego wzoru przez 

Zamawiającego. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania poszczególnego zestawu urządzenia sportowego, wyposażenia obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów wyposażenia oraz materiałów pomocniczych: tulei , śrub, wsporników, 

kotew itp. 

 montaż wyposażenia 

 wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D - 08.03.01 

USTAWIENIE OBRZEŻA KAMIENNEGO 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży kamiennych przy PODNIESIENIE WALORÓW 
TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ UTWORZENIE ALEJKI SPACEROWEJ                                              
W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
obrzeży kamiennych: 
 granitowych o wymiarach 6x20x100 cm na ławie betonowej z betonu B – 10 z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące 
oraz nawierzchnie drogowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi do wykonania obrzeży kamiennych  są: 
 obrzeża odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm 
 piasek na podsypkę, 
 cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 
 woda, 
oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie obrzeży, zgodnie z odpowiednimi 
normami 

2.3. obrzeża kamienne - klasyfikacja 

2.3.1. Typy 

 Należy zastosować obrzeża: uliczne 

2.3.2. Rodzaje 
 Należy zastosować typ obrzeża 6x20x100 

 



2.3.3. Wielkości 

 W zależności od wymiaru wysokości obrzeża rozróżnia się następujące wielkości: 
krawężnik uliczny o wysokości 20cm, 

2.3.4. Klasy 

 Należy zastosować obrzeże klasa I,  

2.4. Obrzeża kamienne - wymagania techniczne 

2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 

 Materiałem do wyrobu obrzeża są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub 
metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych 
w tablicy 1. 
 Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne Klasa 
  i wytrzymałościowe I 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, w kG/cm2, co 
najmniej 

  

1200 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm, 
nie więcej niż 0,25 

3 Wytrzymałość na uderzenia, ilość 
uderzeń, nie mniej niż 13 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 
  
5 

  
Odporność na zamrażanie, w cyklach 

  
nie bada się 

 2.4.2. Kształt i wymiary 

           Wymiar obrzeża 6x20x100. Kształt prostopadłościanu 
  
2.4.3. Wygląd zewnętrzny 

 W ocenie wyglądu zewnętrznego obrzeży kamiennych - należy brać pod uwagę ustalenia normy. 

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów obrzeży kamiennych wg odpowiednich norm. 
  

2.6. Przechowywanie obrzeży 

 obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, 
odmian i wielkości. Obrzeża należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. 
 Dopuszcza się składowanie obrzeży prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych 
podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 
1,2 m.  

2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw 

2.7.1. Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 

2.7.2.  Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 

2.7.3.  Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 



2.8. Materiały na ławy i masa zalewowa 

 Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników 

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport obrzeży 

  Obrzeża kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża należy 
układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego. Obrzeże 
może być przewożony tylko w jednej warstwie. 
  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu 
zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie 
powinna być mniejsza niż 5 cm. 
  

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom                  
wg SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w odpowiednich normach i SST. 

5.4. Ustawienie obrzeży kamiennych 

 Ustawianie obrzeży kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z warunkami podanymi                     
w odpowiednich normach i SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania obrzeży 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia obrzeży kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
  



6.2.1. Badania obrzeży 

 Badania krawężników kamiennych obejmują: 
 sprawdzenie cech zewnętrznych, 
 badania laboratoryjne. 
 Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 
 sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie wad i uszkodzeń. 
 Badanie laboratoryjne obejmuje: 
 badanie nasiąkliwości wodą, 
 badanie odporności na zamrażanie, 
 badanie wytrzymałości na ściskanie, 
 badanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
 badanie wytrzymałości na uderzenie. 
 Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii 
krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na próbkach materiału 
kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych                                         
z zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. W skład partii przeznaczonej do badań 
powinny wchodzić krawężniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie 
powinna przekraczać 400 sztuk. 
 W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na partie 
składające się co najwyżej z 400 sztuk. Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg                 
PN-B-06720 [5]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne 
zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową                                    
z dokładnością do 0,1 cm. Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy 
linii metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń                   
z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. Sprawdzenie krawędzi prostych 
przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej. Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy 
poprzez oględziny zewnętrzne, policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością 
do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie 
przez porównanie z wzorem. Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań 
laboratoryjnych należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9]. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu obrzeży kamiennych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ław, 
 ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 
zgodnie z warunkami określonymi w SST . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest mb (metr) wykonanego obrzeża kamiennego – ilość wg przedmiaru robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m obrzeża kamiennego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
 wykonanie wykopu pod ławę 
 ew, wykonanie szalunku, 
 wykonanie ławy 
 ustawienie obrzeży na podsypce 
 wypełnienie spoin 
 zasypanie zewnętrznej ściany obrzża gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 
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Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne 
D-09.00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej dotyczące wykonania i odbioru jest wykonanie altany drewnianej z grillem. 

2.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych przy realizacji 
PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY POPRZEZ UTWORZENIE ALEJKI 
SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKIE OCZY 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem 
SST. 
 
2.1. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe. 
- Roboty ziemne 
- Fundamenty 
- Roboty konstrukcyjne – konstrukcja drewniana wiaty  
- Podłoża i posadzki 
-Roboty malarskie 
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania  robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z opisem 
technologii wykonania robót zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru robót 
nie  uję te  w SST zostały przedstawione w części Ogólnej, które obowiązują przy wykonywaniu poszczególnych robót 
ujętych w SST . 
 
2.3. Podstawa opracowania 
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach informacyjnych producentów                    
i certyfikatach. Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlano -
montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 
 
2.4. Roboty przygotowawcze  
Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem obiektu następujące zagadnienia: 
- Sposób prowadzenia robót 
- Harmonogram wykonywania robót. 
- Możliwość i sposób korzystania z pomieszczeń socjalnych. 
- Dostawę energii i wody na budowę 
- Wydzielenie pomieszczeń magazynowych. 
 
2.5. Roboty pomiarowe 
Wszelkie prace związane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny być dokonywane w nawiązaniu do 
geodezyjnych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Po zakończeniu budowy powinna być sporządzona przez 
Wykonawcę robót dokumentacja powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejęcia budynku - 
obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną cześć dokumentacji wykonanego obiektu. 
 
2.6  Ogólne warunki wykonania robót demontażowych 
1. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać przepisów bhp . 
2. ewentualne materiały np. z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko, materiały należy poddać utylizacji. 
 
2.7 Roboty ziemne 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. Minimalny poziom posadowienia na danym 
terenie ze względu na przemarzanie gruntu wynosi 1,10 m poniżej poziomu terenu.. Ostatnią warstwę gruntu wybrać 
bezpośrednio przed betonowaniem, ręcznie. Fundamenty posadowić za pośrednictwem 10 centymetrowej warstwy 
chudego betonu. Ukształtowanie terenu winno zapewnić odprowadzenie wód opadowych poza budynek - obiekt tak aby 
nie tworzyć zagłębień bezodpływowych. Wykopy umocnić lub wykonać ze skarpami. 
W  przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niż podano w projekcie, należy niezwłocznie przerwać prace i 
powiadomić projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunków. Wykop musi 
być odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy. 
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2.8. Roboty konstrukcyjno-budowlane 
 
2.8.1 Fundamenty 
Monolityczne z betonu B-20 zbrojone podłużnie stalą A-III . Wysokość stóp fundamentowych 40 cm. Lawy  
posadowione  za  pośrednictwem   10  cm   wa rs twy   chudego  betonu   B10  gruntach   rodzimych  średnio zagęszczonych   
lub   twardoplastycznych. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy je wybrać, a ubytki uzupełnić chudym 
betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentów musi posiadać deklaracje zgodności dotyczącą  jego 
wykonania i wytrzymałości. Przed przystąpieniem do betonowania  Inspektor Nadzoru musi odebrać ułożone w szalunkach 
zbrojenie i dokonać wpisu w dzienniku budowy. Stal   zbrojeniowa   powinna   posiadać   dokument)   określone   w   
obowiązujących   przepisach   określające   ich przydatność do wykonania zbrojenia. Odbiór wykonanych fundamentów 
polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny być 
zapisane w protokołach robót zanikających. Fundamenty - stopy smarować styrozolem ( abizolem )  PG 
 
2.8.2. KONSTRUKCJE  DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie 
W zakres tych robót wchodzą: 
montaż  więźby  dachowej w tym: 
- montaż  słupów drewnianych  
- montaż płatwi  
- montaż krokwi 
- montaż stężeń - mieczy 
- obicie konstrukcji deskami 
- pokrycie gontem bitumicznym  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST                           
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk  
Dopuszczalne wady tarcicy 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
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Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
· dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
· dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
2.2. Łączniki 
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki: Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.3. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone zgodne z normami 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 
20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Badania na budowie. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem 
do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
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5. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementów 
powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki                        
z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów 
wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 cm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
Deskowanie szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać 
minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości desek. Czoła 
desek powinny stykać się tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. Deski strugane nie powinny być 
szersze od 12 cm. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. Powierzchnia desek powinna być obustronnie 
zabezpieczona środkami ochrony, od strony widocznej  impregnowana impregnatem koloryzującym. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 
5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji - ilość wg przedmiaru robót 
- dla szalowania, deskowania , itp. – powierzchnia wykonana w m2 - ilość wg przedmiaru robót 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione                    
w SST. 
 
10. Przepisy związane 

Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


