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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
projektu: BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ – ODC. A W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI JADWISIN-
ZEGRZE. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacje techniczne stosuje się jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi:  
Zawartość: 
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 
SST nr RP1 Usunięcie humusu/lub darni 
SST nr RP2 Odtworzenie elementów placu w terenie 
SST nr RP3 Roboty rozbiórkowe nawierzchni 
SST nr RP4 Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane 
SST nr RP5 Usunięcie krzewów 
45233300-2 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODBUDOWY 
SST nr RD01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
SST nr RD02 Podbudowa z kruszyw. 
SST nr RD03 Podbudowa z tłucznia i klińca. 
45233253-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG DLA PIESZYCH 
SST nr RD04 Obrzeża betonowe i krawężniki 
SST nr RD05 Chodniki z kostki brukowej 
SST nr RD06 Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta 
SST nr RD07 Nawierzchnia z ekokratki trawnikowej 
SST nr RD08 Nawierzchnia mineralna 
SST nr RD09 Kostka kamienna  
SST nr RD10 Narzut kamienny i budowle kamienno-siatkowe  
45112723-9-1 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I PLACÓW ZABAW 
SST nr RB01 Montaż wyposażenia  
SST nr RB02 Konstrukcje drewniane  
SST nr RB03 Roboty fundamentowe  
45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 
SST nr RZ01. Zieleń/trawniki 
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1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.6. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  
d) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.11. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji i projektowej . 
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.15. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione 
w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

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

 1.5.2. Dokumentacja projektowa 
  Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
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 1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

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

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

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. 

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

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

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

 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn  
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, substancjami toksycznymi a także jakimikolwiek 
elementami rozbieranych lub budowanych konstrukcji albo ich elementów 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

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

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

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7. 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, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie ewentualnego wzmocnienia podpór (zależnego od wyników próbnego obciążenia 
podpór), przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

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

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

 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. 
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 1.5.10. 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. 

 1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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

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

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

 1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach. Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

1.6. Zaplecze 
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega to 
odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że jest włączone w cenę zadania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów  
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i spełni wymogi bhp.  
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę, poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru (prace te powinien wykonać uprawniony geodeta). 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 
z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 1materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej , 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( l) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój . 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji . 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z 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 częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny .jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 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 wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ), 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4 "Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP1. 
USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU/DARNINY 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące usunięcia warstwy humusu/darniny. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu/darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 

• równiarki, 
• spycharki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport humusu/darniny 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Jeśli dokumentacja projektowa nie wymaga innej wartości warstwa humusu/darni powinna być zdjęta równą warstwą 
10cm z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Humus/darninę należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu/darniny), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
Warstwę humusu/darniny należy zdjąć z powierzchni całego terenu robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Zdjęty humus/darninę należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu/darniny powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus/darnina był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu/darniny w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
Roboty obejmują: 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy.  
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 W/g norm i innych przepisów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP 2. 
ODTWORZENIE ELEMENTÓW PLACU W TERENIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem elementów zagospodarowania w terenie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie elementów zagospodarowania w terenie w ramach inwestycji budowy 
zgodnie z pkt 1.1. 
W zakres tych robót wchodzi: 
1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu projektowanych urządzeń, ciągów komunikacyjnych; 
2. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania podano w OST  "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Do stabilizowania punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m i długości około 0,3 m. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt pomiarowy podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7.3. 
3.1. Sprzęt pomiarowy taki jak niwelator, łata, taśma stalowa, itp. powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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 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. 
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. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni terenu opracowania. 
 
Roboty obejmują: 
1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu warstw konstrukcyjnych nawierzchni bezpiecznych i pieszych; 
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2. wyznaczenie lokalizacji wyposażenia placu zabaw i towarzyszącego,  
3. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu ogrodzeń, 
4. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.1. 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. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.L Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP3. 

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki elementów dróg. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
nawierzchni ujętych w załączniku nr 4 do opracowaniu Tom.1 „Projekt zagospodarowania terenu” 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 
    -  ładowarki, 
    -  samochody ciężarowe, 
    -  piły mechaniczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
dla robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno 
spełniać odpowiednie wymagania dla robót ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
      dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
      dla krawężnika, opornika, obrzeża - m (metr), 
      inne – m3 (metr sześcienny), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
      wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
      rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem 
na poboczu, 
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
      odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
      załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki chodników: 
      ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 
na poboczu, 
      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RW4. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE OGÓLNO-BUDOWLANE 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych ogólnobudowlanych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót demontażowych istniejącej małej 
architektury i wyposażenia. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
zasadami sztuki budowlanej. 
2. MATERIAŁY 
  Materiały do wykonania robót 
brak 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania wykopu 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 
      przyrządy ręczne młoty, oskardy itp., 
      młoty udarowe, 
      ładowarki, 
      dźwigi, 
a w razie potrzeby sprzęt specjalistyczny. 
 

4. TRANSPORT 
 Materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od odległości 
i warunków lokalnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora 
nadzoru. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady bhp  dotyczące robót rozbiórkowych mieszczą się w ramach  ogólnych przepisów bhp obowiązujących w 
budownictwie (obowiązek stosowania). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  szt, mb, m3. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
      wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
      rozkucie i zerwanie elementów, 
      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 
      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki lub montaż w innym miejscu 
      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 W/g norm i innych przepisów 



SST nr RP5 Usunięcie pielęgnacyjne krzewów  

___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________  

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Moniuszki 40, 05-200 Wołomin 
tel. (+48) 508857127 

1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RP5 
Usunięcie pielęgnacyjne krzewów 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące usunięcia/przesadzenia drzew i krzewów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują usunięcie z karczowaniem krzewów (nie podlegających 
ochronie prawnej). 
Lokalizacja koniecznego usunięcia drzew na terenie, gdzie kolidują z planowaną inwestycją oraz  usunięcia ze 
względów pielęgnacyjnych –sanitarnych – w dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica ≥ 10cm) o wyraźnie wykształconym 
pniu, który w pewnej wysokości od 1,50m nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
1.4.2. Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 
1.4.3. Krzew – roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach, o wysokości min. 
0,5m. Krzewy mają krótki pęd główny, z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy 
boczne.  
W przeciwieństwie do drzew, u krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez system 
pędowy. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) "Wymagania ogólne", pkt 
1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny spełniać wymagania  
PN-S-02205.  
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót można stosować: 
Do wykonania robót można stosować: 
− piły mechaniczne i ręczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usunięcia, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 
− urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków, 
− lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
− Sprzęt ręczny do kopania 
 
4. Transport 
Transport ściętych pni, karpiny i gałęzi 
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał z wycinki 
drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 
zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube gałęzie będą 
wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
Zalecenia dotyczące drzewostanu na etapie przygotowania inwestycji: 
▫ Usunięcie/przesadzenie ze względów inwestycyjnych 
▫ usunięcie roślin ze względów pielęgnacyjnych 
 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z roślinności 
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Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów  
i wywiezienie ich poza plac budowy, zasypanie dołów oraz utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności. 
Krzewy i drzewa należy usuwać poza okresem lęgowym ptaków, który w Polsce obowiązuje od 01.03 do 31.09. 
W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z 
roślinności, wyciąć drzewa i krzewy i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 
 
5.1. Usunięcie drzew 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Roboty związane 
z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren 
budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz zasypanie dołów. 
Drzewa i krzewy przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed 
rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Inspektora nadzoru na 
wycinkę drzew i krzewów. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym 
do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN -S-02205. 
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 
się w nich wody. 
 
5.4. Utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i 
wskazaniami przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, to krzewy powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych 
do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do ewentualnego wykorzystania. 
Za szkody powstałe w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 6 
 
6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
− Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew  
− wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia/przesadzenia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzewów jest: 

• dla drzew – 1 szt. (sztuka). 
• dla krzewów, podrostu roślinnego, młodników i zagajników - 1m2 (metr kwadratowy). 
•  

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 8.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych drzewach 
i krzewach, przed ich zasypaniem. 
 
9. ROBOTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA WYKONANIE ROBÓT – podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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9.2. Wykonanie robót obejmuje: 
usunięcie drzew i krzewów z karczowaniem: 

− ścięcie pnia, 
− obcięcie gałęzi, 
− wykarczowanie karpiny  
− wywiezienie pnia, karpiny i gałęzi,  
− zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 
− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Materiały 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny spełniać wymagania  
PN-S-02205.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RD1 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

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 gruntowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

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

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

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Nie występuje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „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 Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi koryta i w rzędach równoległych do osi koryta lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju prac, rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
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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 
5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 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 równiarki lub inny sprzęt mechaniczny zaakceptowany przez 
Inżyniera. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 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 BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Ruch ciężki 

i bardzo ciężki korpusu 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
podłoża 

1,00 

  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 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 Inżyniera. 
 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 OST „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 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu lub 3m poprzecznym 

pasie 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m  
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m  
7 Zagęszczenie, wilgotność 

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

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

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 
i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
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 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. 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 +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna 
być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
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 10 cm, 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 OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty obejmują: 

− 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. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 



SST nr RD2 Podbudowa z kruszyw  

________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Moniuszki 40, 05-200 Wołomin 
tel. 0508857127 

1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RD2 
PODBUDOWA Z KRUSZYW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych stabilizowanych 
mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.2. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
zgodnych z pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują SST: 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki kruszyw łamanych, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2.  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki kruszyw naturalnych, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej lub chodnikowej. 
1.4.3. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
 Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania 
niniejszych specyfikacji.  
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn 
żwiru większych od 8mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
  Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
   Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
    Wymagania   
  
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane  
Badania 

  właściwości Podbudowa według 
    zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

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

od 2 do 10 od 2         
do 12 

od 2 do 10 od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

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

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

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

35 45 35 40 PN-B-06714 
-16 [4] 
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4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 30 do 
70 

od 30  do 
70 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

  
  
 
 
35 
  
 
30 

  
  
 
 
45 
  
 
40 

  
  
 
 
35 
  
 
30 

  
  
 
 
50 
  
 
35 

  
  
PN-B-06714 
-42 [12] 

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

2,5 4 3 5 PN-B-06714 
-18 [6] 

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

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

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

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

PN-B-06714 
-37 [10] 
PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

  
  
80 
120 

  
  
60 
- 

  
  
80 
120 

  
  
60 
- 

  
  
PN-S-06102 
[21] 

 2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
 Na warstwę odsączającą stosuje się: 
-      żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
-      piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
 Na warstwę odcinającą stosuje się: 
-      piasek wg PN-B-11113 [16], 
-      miał wg PN-B-11112 [15]. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
-      cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
-      wapno wg PN-B-30020 [19], 
-      popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
-      żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 
20 do 30% lub powyżej 70%, podbudowę taką należy wykonać zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a)     mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b)    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
a) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

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

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

O

d

90

50

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

ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, 
to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
 Wykonawca co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
-      stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
-      określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu, 
-      określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
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 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera.  
5.6. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 
  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

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

1 Uziarnienie mieszanki      
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

E

E

1

2

  ≤   2,2 
 6.3.5. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 
  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.  
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 

ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
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4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy  
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 
[28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
      Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
-      moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
-      ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS   nie 
mniejszy niż  

  
Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od pierwszego obciążenia E1 od drugiego obciążenia E2 
60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
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 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty obejmują: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne – nie dotyczy 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
9.2. Inne dokumenty 
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1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RD3 
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO I KLIŃCA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego i klińca w ramach projektu „Rewitalizacja 
placu zabaw w Dębe”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
zgodnych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, 
jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 
 - podbudowę zasadniczą. 
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 
OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w 
PN-S-96023 [9]. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
− klasy co najmniej II - 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 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II 
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 

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 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 
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4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 
[8], % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa jednowarstwowa 
lub podbudowa zasadnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 

3 
4 
 
 

75 
 

15 
 

15 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-

12 [1], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 

[3], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
- 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 OST „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, 
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 OST „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 OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST 1 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 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 nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 
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gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową 
lub według zaleceń Inżyniera, 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 Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od           1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm 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 30 kN/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 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/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 wwibrowywanie 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 6 mm. 
 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
5.4. Odcinek próbny 
 Wykonawca co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 
celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania,  
jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza 
niż 200 m. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera.  
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 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. 
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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 
po- 

wierzchnia 
podbu- 

dowy 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 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy 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 Inżynierowi. 
 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 Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  
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 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2 

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

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 

poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
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- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M
I

E
 Wtórny M

II

E
 

Ruch lekko średni i średni 100 170 
 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy 
od 50 MPa. 

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

E
 do 

pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E
 jest nie większy od 2,2. 

I

E

II

E

M

M
 ≤    2,2 

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 5 cm 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 Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 Roboty obejmują: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 

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

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 
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  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

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

kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

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

planografem i łatą. 
9.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr RD4. 
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
podanych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika z 
brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
• na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Wartość 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
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2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu 
min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i 
spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi 
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 4cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej 
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w SST nr 8 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  

• o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  
• o szerokości powyżej 3 m:  ± 2 cm, 
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• szerokości koryta:   ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 1,0cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, 
jednak nie rzadziej niż co 100m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300m2 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu 
wynoszą ± 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
Wykonania 1m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie warstwy odsączającej, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „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. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RTD 05. 

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne"  
pkt 1.2. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży 
betonowych 8x30x100cm jako obramowanie chodników. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
2.1. Krawężniki i obrzeża betonowe 
Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki i obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701, 
− piasek do podsypki wg PN-B-06711. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy l. 
Tablica l. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników i obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka [ m ], gatunek l 

l ±15 ±8 

b, h ±3 
 
Powierzchnie krawężników i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników i obrzeży (gatunek l) 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad, uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
 
 
Szczerby  
i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 
 
 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: liczba, max długość, 
mm, max 

2 - 20 

głębokość, mm, max 6 

 
Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
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Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa                        
niż szerokość obrzeża. 
Do produkcji krawężników i obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1, klasy C 20/25 i C 
25/30. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-1111, a piasek wymaganiom 
PN-B-11113. 
Badania i postępowanie z partią elementów niezgodną z wymaganiami norm i składowania powinny                 
być zgodne z normąBN-80/6775-03/01. 
 
2.2. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę piaskowo-cementową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712,  
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN^B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cement owo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy              
nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany                           
„I" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.3. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy min. C 8/10, wg PN-EN 206-1,, którego 
składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.1.4 
• Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1, i SST 
• Klasa betonu zgodnie z dokumentacją techniczną. 
• Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej. 
• Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75  
• Stopieni mrozoodporności - W 2 
• Wytrzymałość betonu wg PN-EN 206-1,. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty wykonuje                
się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. Transport 
materiałów powinien być zgodny: 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.9. 

Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem               
i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
  
5.1 Wykonanie koryta pod ławy 

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

5.2. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 
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Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio           
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie                            
z wymaganiami PN-B-06251. 

 
5.3. Ustawienie betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem szerokości dna 
wykopu. 
Podsypkę  wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe należy ustawiać w ławie betonowej na wykonanym podłożu  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych                         
do budowy drogi oraz chodnika i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
a) w zakresie obrzeży chodnikowych: 
− aprobatę techniczną, 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w Tablicy l. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub  suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie            
z ustaleniami PN-B-1002L. 

6.2.  Sprawdzenie koryta pod lawy 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)  Zgodność profilu podłużnego w górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny 

górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić: 

+1 cm na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm. 
b)  Wymiary ław należy sprawdzić: 

w dwóch dowolnie wybranych punktach, na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm, 
dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej  
dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie                
trzymetrowej łaty: 

w dwóch dowolnie wybranych punktach. na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm, 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.    
d)  Zagęszczenie ław 

Zagęszczenie ław bada się: 
 w dwóch, dowolnie wybranych, przekrojach, na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm, 
e)  Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 
      Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać + 2 cm: 
           na każde 100 m wykonanej ławy krawężnika 15х30 cm. 

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 

100 m ustawionego obrzeża a  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża                       
od niwelety projektowanej, które wynosi ± I cm na każde 100 m ustawionego obrzeża. 

b)  Równość górnej powierzchni obrzeża, sprawdzane przez przyłożenie trzymetrowej łaty: 
w dwóch punktach na każde 100 m obrzeża. 
Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „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. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 
Wykonanie betonowego obrzeża chodnikowego  - obramowanie boiska, obejmuje: 
▫ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▫ dostarczenie materiałów, 
▫ wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki, 
▫ ustawienie obrzeża w ławie betonowej (beton C12/15) i wypełnienie spoin zaprawą, 
▫ wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy: 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-EN 206-1, Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
10. PN-EN 13198:2004(U) Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury i elementy ogrodowe 
 
10. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RD6 
BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni piaszczystej. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni piaszczystej w strefach zabaw. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" [10] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne" [10] 
pkt 2. 
2.2. piasek - piasek 0,2-2mm odpowiadający wymaganiom wg Normy PN-EN 1177 
2.3.  geowłóknina 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę techniczną  
wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
3.1.  Składowanie kruszywa 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy 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 
3.2. Składowanie geowłóknin 

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w opakowaniach w 
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych  

4. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Rozkładanie żwiru może odbywać się ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach. Nie zagęszczać. 
5. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi.  
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Warunki atmosferyczne 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w temperaturach dodatnich otoczenia. 
6.2. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  

Konstrukcja nawierzchni ma obejmować ułożenie warstwy piaszczystej 0,2-2mm wg Normy PN-EN 1177 
na: 

• Warstwie odcinającej z geowłókniny 
• Na podsypce z pospółki 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni obejmują: 
wykonanie podsypki 
rozłożenie geowłókniny 
6.3. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 10cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± l cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
6.4. Rozkładanie geowłóknin 
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża z warstwą pospółki, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie 
rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na 
jaką  powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego 
przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 
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6.5. Wbudowywanie i zagęszczanie piasku 
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy piasku wynosi 30cm. Piasek powinien być rozkładany w 
warstwach grubości takiej, aby ostateczna grubość każdej warstwy po zagęszczeniu była równa 20cm. 
Piasek powinien być zagęszczany warstwami co 20cm. Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni wg BN-77/8931 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami niniejszej SST. 
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać należy w następujący sposób: 
na każdej z wykonywanych powierzchni należy zmierzyć grubość podsypki i piasku. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" [10]pkt8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, S ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 
a) równość warstwy, 
b) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
c) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). Pasma 
geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię i rozłożenie geowłókniny 
8. ROBOTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA WYKONANIE NAWIERZCHNI – POLA PIASZCZYSTEGO  
Wykonanie nawierzchni obejmuje: 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
− wykonanie podsypki, 
− rozłożenie geowłókniny, 
− wykonanie nawierzchni piaszczystej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr RD07. 
NAWIERZCHNIA Z PŁYT TRAWNIKOWYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt trawnikowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x4cm. 
Nawierzchnia z płyt ażurowych układana na odpowiedniej podbudowie z zastosowaniem podsypki i 
warstw podbudowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krata trawnikowa jest wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE. Kratki trawnikowe są 
elementami modularnymi, wytwarzanymi w odmianach, różniących się wymiarami w planie i grubością 
oraz wzorem geometrycznym i kolorem. Kratki trawnikowe mogą być produkowane w kolorze 
zielonym z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, lub produkowane w kolorze zielonym z tworzywa 
sztucznego pochodzącego z recyklingu..  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe SA zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt. 2. 
 
2.2. Płyty trawnikowe 
Do budowy nawierzchni z płyt trawnikowych stosuje się płyty ażurowe o wymiarach 60x40x4cm 
w kolorze zielonym. 
2.2.1. Wymagania 
Wymagania dotyczące kratki trawnikowej podano  w danych technicznych do projektu. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętów podano w OST. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z płyt 
Układanie nawierzchni z płyt trawnikowych ażurowych wykonuje się ręcznie. Do zagęszczania 
warstwy z piasku i podbudowy ubijaki ręczne lub mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do 
wypełnienia spoin i szczelin dylatacyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
4.2. Transport płyt i składowanie 
Płyty ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu płyty 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Płyty mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym  
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna na drugą. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
 
5.2. Podłoże 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia.  
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  
Podłoże gruntowe pod nawierzchnie powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi  
w ST nr 2.  
 
5.3. Podbudowa 
1. Wytyczyć kształt nawierzchni za pomocą palików (szpilek) i sznurka (żyłki). 
2. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt trawnikowych stanowia warstwy eg dokumentacji 
technicznej. 
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji 
projektowej. 
3. Wykop wypełnić warstwa nośna odpowiedniej wysokości, a następnie wyrównać i ubić 
zagęszczarką. 
4. Na warstwie nośnej wysypać mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i perlitem (dla 
lepszego wzrostu trawy). 
5. Kratki układać rzędami, łączyć zaczepami za pomocą młotka gumowego. 
6. Powierzchnie wyłożona kratkami lekko wyrównać za pomocą zagęszczarki. 
7. Po ułożeniu kraty, otwory należy zasypać sypką, żyzną ziemią wymieszaną z nasionami traw do 
poziomu górnej krawędzi kraty i podlać rozproszonym strumieniem wody. 
Pod wpływem wody i naturalnego osiadania, podłoże zasypowe powinno obniżyć się o ok. 5-10 mm 
poniżej poziomu górnej krawędzi, co umożliwi wzrost traw we wnętrzach „komórek” i ochronę przed 
zgnieceniem. Na wykonanej nawierzchni należy stale utrzymywać wilgotność przez 25-30 dni (okres 
kiełkowania nasion wszystkich gatunków) oraz 14-21 dni (okres wzrostu i korzenienia traw). Nie wolno 
dopuszczać do przesuszenia podłoża przez min 45 dni od dnia pierwszego podlania. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z trawnikowych płyt ażurowych należy zastosować opornik betonowy na 
podsypce piaskowo-cementowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót 
Płyty trawnikowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych: 
1. badania pełne przeprowadza producent płyt 
2. badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
• sprawdzenie kształtów i wymiarów; 
• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie; 

 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonywania nawierzchni z płyt trawnikowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 
badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badanie podłoża 
Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt. 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym 
kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000m2 powierzchni oraz miejscach budzących wątpliwość. 
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
Należy przeprowadzić wizualną ocenę obramowania nawierzchni na całej długości budowanego 
odcinka. 
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6.3.4. Sprawdzanie ułożenia płyt 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej  
na całej długości budowlanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt. 5.6. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łata lub plano grafem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1cm i – 2cm. 
6.4.4. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej  
niż ±5cm. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm. 
6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 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: 

• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
• wykonanie podsypki. 

Zasady ich odbioru są określone w OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
• oznakowanie robót; 
• przygotowanie podłoża lub podbudowy; 
• dostarczenie materiałów; 
• wykonanie podsypki; 
• ułożenie płyt; 
• pielęgnację nawierzchni 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RD8 

 NAWIERZCHNIA MINERALNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni mineralnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 
z wykonywaniem następujących elementów zadania: 
− Nawierzchnia typu BASE bądź równoważna – warstwa dynamiczna gr. 5cm # 0/16 mm 
− Nawierzchnia typu DELIT, bądź równoważna (ciągi piesze) gr. 3cm # 0/8,0 mm 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty  
i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Do wykonania nawierzchni mineralnych należy stosować łupki wysokogórskie, żwir i kamień naturalny, 
odpornych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. 
Przed wbudowaniem mieszanki, Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
kartę techniczną nawierzchni wydaną przez producenta, autoryzację producenta oferowanych nawierzchni 
mineralnych, ważną Aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB, Atest Higieniczny PZH. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport  

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Materiały typu Base i Delit  powinny być dostarczane w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do 
wilgotności ziemi, i charakteryzować się wysoką jakością. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podłoże 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 

                  
 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 
  
Jeżeli warunek (01) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 
 

                    
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach, 
 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona 
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana  
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. 
Przed ułożeniem warstwy nawierzchni mineralnej gr. 3cm (ciągi piesze) należy uprzednio rozłożyć warstwę 
dynamiczna gr. 5cm. Zagęszczenie powinno odbywać się dynamicznie, walcem wibracyjnym. Warstwę 
ścieralna można zagęszczać za pomocą ciężkich walców statycznych. Po wywalcowaniu warstwę 
zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć 
wodę. 
Warstwę ścieralną nawierzchni mineralnej przeznaczoną na ciągi piesze wzmocnione (jezdne) można 
układać bezpośrednio na górnej warstwie podbudowy z kruszywa łamanego # 0/31,5. 
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W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu wskazane 
jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły 
po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) 
 
Nawierzchni typu  natura grey nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 
zamarzania 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz 
instrukcją i wskazówkami producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania 
− rozłożenie mieszanki 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej 
− utrzymanie nawierzchni 

 
 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej SST. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NR RD8 
NAWIERZCHNIA/OPORY Z KOSTKI GRANITOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni/oporów z kostki kamiennej granitowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 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 oporów z kostki granitowej jako obramowanie różnych nawierzchni. 
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 OST„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Kamienna kostka drogowa 
2.2.1. Klasyfikacja 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [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, 
- rzędową, 
- nieregularną. 

Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, II. 
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): 

- kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 
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 

według I II 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrzno-suchym, 
MPa, nie mniej niż 

160 120 
PN-B-04110 

[3] 
 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w 
centymetrach, nie więcej niż 0,2 0,4 

PN-B-04111 
[4] 

 

3 
Wytrzymałość na uderzenie 

(zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej 
niż 

12 8 
PN-B-04115 

[5] 
 

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

[1] 
5 Odporność na zamrażanie nie bada się całkowita PN-B-04102 
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[2] 
 

2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 
Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

 
                     A – normalna                                               B – łącznikowa 

                
Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2. 
 
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 
 

Wyszczególnienie 
 

Wielkość (cm) 
 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku (cm) 

12 14 16 18 1 2 3 
Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 
Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2 
Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie mniejszy 
niż 

- - - - 1,0 0,8 0,7 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niż - - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 

Wypukłość powierzchni bocznej, nie 
większa niż - - - - 0,4 0,8 0,8 

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

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). 

Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż 
pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru 
wysokości kostki (a). 

Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) kostki gatunku 
2 i 3 są niedopuszczalne. 

Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 
2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 

Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej do 
górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako 
podstawie. 

Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2. 
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Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 

 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. 
Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki 

regularnej. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 

Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 
 

Wyszczególnienie 
 

Wielkość 
(cm) 

 

Dopuszczalne 
odchyłki dla gatunku 

(cm) 
12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b od 12 
do 24 

od 14 
do 28 

od 16 
do 32 

od 18 
do 36 - - - 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie mniej 
niż 

- - - - 0,8 0,7 0,6 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niż - - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

 
Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 

Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej 
przedstawia rysunek 3. 

 

 
Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 

 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 

Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być większe 
niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 

Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6 
cm. 

 
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 
 

Wyszczególnienie 
 

Wielkość 
(cm) 

 

Dopuszczalne 
odchyłki dla gatunku 

(cm) 
5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 5 6 8 10 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie mniej - - - - 0,7 0,6 0,5 
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niż 
Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niż - - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

 
Wypukłość powierzchni bocznej, w 
cm, nie większa niż - - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego 
krawędzi powierzchni górnej 
(czoła), w stopniach, nie większe 
niż 

- - - - ± 6 ± 8 ±10 
 

Odchylenie od równoległości 
płaszczyzny powierzchni dolnej w 
stosunku do górnej, w stopniach, 
nie większe niż 

- - - - ± 6 ± 8 ±10 
 

 
2.3. Krawężniki 
Nie dotyczy. 
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 4mm. 

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 OST „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 OST „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. 
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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 1m. 
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 OST „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 należy wykonać opaskę z dwóch lub jednego rzędu kostki 
granitowej 8/11 cm szerokości odpowiednio 22 i 11cm na podsypce cementowo-piaskowej lub ławie 
betonowej z oporem. 
5.4. Podsypka 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować podsypkę o wytrzymałości na ściskanie 
Rm=10 MPa, grubości 5cm. 
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 

Kostkę można układać w różne desenie: 
- deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 
- deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do osi drogi, 
- deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na każdej 
połowie jezdni, 
- deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy 
różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga 
przycinania kostek przy krawężnikach. 

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny 
się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla 
rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów 
kostek o odmiennym kolorze. 
5.5.2. 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 18cm 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. 
5.5.3. 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. 
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Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 
jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10m 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 12mm. 
5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej 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. 
5.5.5. 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 2,0cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4mm, 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 30kg, 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. 
5.5.6. 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 
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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 OST „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-B-11100 [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 
25kg 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 
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub plano-grafem, 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 5 10 razy na 1 km 
 
 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „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 OST „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnację nawierzchni, 
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- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano-grafem i łatą. 
 
10.2. Inne dokumenty 
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 



SST nr RD10  Budowle siatkowo-kamienne i narzut 
kamienny 

 

1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem robót polegających na umocnieniu brzegu koszami siatkowo-kamiennymi oraz 
narzutem kamiennym luzem. 
1.1 Przedmiot i zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem i odbiorem 
umocnień brzegu za pomocą: 

− koszy siatkowo-kamiennych (gabionów), 
- narzutu kamiennego układanego luzem  
− Zakres robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe, 
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 
- transport materiałów, 
- wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, 
- wykonanie podsypek piaskowo-żwirowych pod kosze, 
- wykonanie narzutu kamiennego luzem. 

Projekt przewiduje: 
Opis robót  
Nadbudowaniem istniejącego narzutu -  narzutem kamiennym w siatkach stalowych 
Umocnienie skarpy/brzegu narzutem kamiennym w siatkach stalowych na długości 155.0m. 
Przekroje PP1. 
Skarpę pomiędzy slipem pływającym a pomostem stałym należy zabezpieczyć gabionami na 
geowłókninie 800g/m2. Jako gabiony stosować kosze siatkowo-kamienne o wysokości 0.50m i szerokości 
1.0m. Powyżej gabionów należy wykonać narzut kamienny na geowłókninie. 
Umocnienie skarpy/brzegu na długości ok. 4,5m. 
Sposób wykonania zabezpieczenia na Przekroju PP3;  
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kosze siatkowo-kamienne (gabiony) – kosze z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym 
splocie drutu, wypełnione kamieniami i zamknięte od góry wiekiem wykonanym z tego samego materiału 
co dno i boki koszy. Kosze z siatki drucianej uformowane są w prostokątne skrzynie. 
Narzut kamienny - rodzaj liniowego umocnienia skarp i brzegu z zastosowaniem większych kamieni, 
które układa się na geowłókninie lub faszynie nie porastającej. Kamienie winny być układane i klinowane 
między sobą. Nie dopuszcza się klinowania drobnymi okruchami, jedynie kamieniem 30 - 50 cm. 
Nachylenie skarpy narzutu powinno być 1:2,5 minimum i łagodniejsze, najlepiej zmienne na długości. 
Przestrzenie między głazami wypełnia się miejscowym gruntem, przy czym przestrzeń górnej warstwy 
narzutu wypełnia się gruntem rodzimym z mieszanką traw. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 
2  Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu umocnień objętych niniejszą specyfikacją są: 

- deski iglaste, grubości 19 - 25 mm, 
- drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 3,0 mm, 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe, 
- kamień łamany do budowy dróg i obiektów inżynierskich, 
- kosze z siatki stalowej, 
- słupki drewniane iglaste Fi 12 cm i Fi 7 cm, 
- żwir do nawierzchni drogowych. 

Materiały stosowane do wykonywania umocnień kamiennych powinny spełniać wymogi określone w 
normach i normatywach, a w szczególności: 

- kamień powinien posiadać ciężar objętościowy 17,0 - 30,0 kN/m³, nie posiadać spękań, być 
odpornym na działanie czynników atmosferycznych, 

- na kosze należy stosować siatki druciane wykonywane ręcznie lub maszynowo o oczkach 
mniejszych od średnicy kamieni używanych do ich wypełnienia. 
Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z którego 
wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi. Dla zastosowania wyrobu należy przedstawić 
Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną. Uszkodzenia koszy polegające na rozerwaniu 



drutu siatki lub ich łączenia, należy naprawiać w miarę możliwości drutem takim samym z jakiego 
wykonana jest siatka. 
 

2.2 Rodzaje materiałów 
2.2.1 Gabiony 
Są to prostopadłościenne kosze, wykonane ze stalowej siatki o sześciokątnych oczkach 80x100mm i 
podwójnym splocie drutów. Drut cynkowo-aluminiowy 3ZnAl 4 - 3.0 mm powinien być zabezpieczony 
przed korozją przez galwaniczne pokrycie cynkiem lub galwanem w ilości nie mniejszej niż 240g/m2. 

a) długość kosza może wynosić 1.5 - 4.0 m, 
b) szerokość kosza 1.0 m, 
c) wysokość kosza 0.5-1.0 m. 

W przypadku, gdy kosz jest dłuższy niż 2.0 m należy stosować dodatkowe ścianki poprzeczne 
wzmacniające konstrukcję i ułatwiające montaż zgodny z Dokumentacją Projektową. 
Krawędzie ścian, dna i boków a także wieka powinny być wzmocnione drutem podłużnym o średnicy 
większej niż drut siatki. 
Kosze powinny być łączone drutem o takich samych parametrach co drut, z którego wykonana jest siatka 
kosza. 
2.2.2 Materiały wypełniające kosz 

a) Materiał wypełnienia koszy musi spełniać wymagania postawione w Dokumentacji Projektowej. 
b) Najlepszym materiałem służącym do wypełnienia jest kamień ze skał ciężkich, twardych, nie 

zwietrzałych, nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących z nią w reakcję. 
c) Może to być kamień łamany nieobrobiony lub otoczaki rzeczne. Minimalna średnica kamienia 

powinna być większa od najmniejszego wymiaru oczka siatki oznaczanego symbolem „D”. Jako rozmiar 
optymalny pojedynczego kamienia przyjmuje się wymiar od 1.5-2.0 D. 
2.2.3 Otoczaki rzeczne - narzut 
Przewidziano zastosowanie otoczaków rzecznych o średnicy od 10 - 30 cm. 
Kamień powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 

- powinien być odporny na działanie wody i mrozu; 
- odznaczać się dużym ciężarem właściwym i o masie brył tym większej, im większa jest prędkość wody 
w miejscu jego stosowania; 

- nie może ulegać ługującemu działaniu wody, zmięknięć i rozsypywać się. 
Wymogi te spełniają: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcytowe i krzemionkowe. 
Odbiór kamienia pod względem ilościowym i jakościowym może nastąpić albo w miejscu budowy, albo 
w miejscu załadowania. Dokonuje się go przez obmiar pryzm (pryzma zawiera 65-70% kamienia i 30-35% 
próżni) (w m

3
), przez ważenie (w tonach) lub przez pomiar wyporu załadowanych barek. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

- Montaż i łączenie koszy, gurtów siatkowo-kamiennych można wykonywać ręcznie przy użyciu 
szczypiec, obcęgów i dźwigni do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej 
zszywarki o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. 

- Do napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki lub koparki. 
- Do zagęszczania gruntu stosować ubijaki o ręcznym prowadzeniu. 
- Sprzęt do ręcznego zabijania pali. 

Przy wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych i narzutu kamiennego luzem należy stosować następujący 
sprzęt: 
a/.  sprzęt podstawowy: 

- koparka podsiębierna 
- ładowarka, 
- dźwig samojezdny, 
- drobny sprzęt podręczny taki jak: gilotyna ręczna do cięcia drutu, zszywarka do łączenia 

koszy ze sobą lub cęgi i kombinerki itp. 
b/.  w przypadku konieczności zatapiania wypełnionych koszy: 

- barki, 
- pontony pod koparkę, 
- dźwig, 
- itp. 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Kosze i materace siatkowo-kamienne należy transportować jako fabrycznie składane, elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. 
Kamień hydrotechniczny na miejsce wykonywania narzutu kamiennego przewożony jest luzem w 
samochodami ciężarowymi z możliwością mechanicznego rozładunku (samochody samowyładowcze). 
4.1 Transport koszy siatkowych 

a) Transport koszy siatkowych i materiałów uzupełniających takich jak: drut do wiązania koszy ze 
sobą, prętów stężających, siatki czy spinek może się odbywać dowolnym środkiem transportu, 



zapewniającym możliwość przewozu fabrycznie zapakowanych kontenerów o ciężarze do 1000kg. 
 

b) Warunki transportu powinny wykluczać ryzyko uszkodzeń mechanicznych koszy w szczególności 
zagnieceń i zadrapań powłoki antykorozyjnej. 

c) Na placu budowy pojedyncze sztuki koszy mogą być transportowane ręcznie. 
4.2 Transport kamienia 
Kamień do wypełniania koszy siatkowo-kamiennych oraz do wykonania narzutu kamiennego z miejsca 
poboru, składowania czy kamieniołomu, na miejsce wbudowywania może być transportowany luzem 
samochodami samowyładowczymi. Do wnętrza koszy siatkowo-kamiennych i materacy kamień może być 
wbudowywany za pomocą koparki, ładowarki, czy też w szczególnie niekorzystnych warunkach 
lokalizacyjnych ręcznie. 
5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją (przedmiarem robót), 
poleceniami Inspektora/Kierownika. 
5.1 Montaż koszy 
Wykonywanie budowli siatkowo-kamiennych w dnie lub skarpie rzeki obejmuje: 

- wyprofilowanie i wyrównanie skarp i dna potoku, 
- w wyprofilowanym dnie i skarpach wykonanie odpowiednich zagłębień pod budowle 

siatkowo-kamienne. 
a/.  Montaż koszy należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

b/. Wypełnianie koszy kamieniem należy prowadzić ściśle wg zaleceń producenta koszy i zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Kamienie należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać 
największy ciężar objętościowy wypełnionego kosza. Ciężar objętościowy wypełnionego kosza powinien 
zawierać się w przedziale 1.6 - 2.0 t/m

3
. 

c/.  Układanie koszy w miejscu wbudowywania może odbywać się ręcznie lub przy użyciu dźwigu. 
Podłoże powinno być zagęszczone i wyrównane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

d/. W przypadku konieczności układania wypełnionych kamieniem koszy pod wodą na głębokości większej 
od 1.0m do robót należy wykorzystać dźwig i zatrudnić nurka. 

e/. Po zmontowaniu przewidzianej Dokumentacją Projektową powierzchni materaca należy jego 
powierzchnię pokryć minimum 10cm warstwą gleby humusowej według zasad zawartych w ST-05.05 
„Plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw”. 
5.2 Wykonanie narzutu kamiennego luzem 
Wykonywanie narzutu kamiennego luzem z kamienia średniego lub ciężkiego obejmuje: 

- wyładunek kamienia na budowę samochodami samowyładowczymi na miejsce 
składowania, 

- przewiezienie kamienia koparko-ładowarką na miejsce wbudowania, 
- wyprofilowanie i wyrównanie ręczne umacnianych skarp i dna rzeki, 
- układanie narzutu kamiennego warstwami przy użyciu koparki, 
- wyrównanie powierzchni narzutu kamiennego przy użyciu koparki. 

Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę w korycie rzeki, bądź w istniejących budowlach 
zostaną usunięte na jego koszt. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stałych (śmieci) należy je 
usunąć z rozplantowanego urobku i wywieźć na wysypisko odpadów. 
6 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

- oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
- wyrywkową kontrolę jakości robót, 
- wyrywkową kontrolę wymiarów, 
- atesty użytych materiałów, 

Jeżeli są wymagane oględziny zewnętrzne, kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech 
zewnętrznych oraz zgodności wykonania robót z SST, obowiązującymi przepisami, normami i 
poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robót. 
W umocnieniach siatkowo-kamiennych bezpośrednio przed ich ułożeniem należy sprawdzić jakość siatek 
pod względem: 

- poprawności spojenia siatek metodą oględzin, 
- prawidłowych wymiarów koszy siatkowo-kamiennych ublć umocnień narzutem kamiennym przy 

pomocy łaty lub taśmy mierniczej. 
Wypełnienie koszy należy sprawdzać przed ich zamknięciem. Rodzaj materiału wypełniającego, jego 
wymiary należy sprawdzać na losowo wybranej próbce. Kontrolę i badania należy przeprowadzać 
zgodnie z wytycznymi zalecanymi normami i normatywami. 
Ponadto należy sprawdzić ilości i zgodności wykonanych robót z przedmiarem i wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji ST oraz sprawdzić jakość wbudowywanych materiałów, poprawności 
spadków skarp i dna oraz dokonać wizualnej oceny wykonanych robót. 
6.1 Kontrola jakości materiałów 



 

a) Kontroli jakości koszy siatkowych i kamienia dokonuje Inżynier na podstawie certyfikatów jakości, 
wystawionych przez producentów tj. wytworni koszy i eksploatatora kamieniołomów. 

b) Materiały można uznać za zgodne z ST, jeśli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni a 
stwierdzone odchyłki mieszczą się w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowej. 

c) Kontrolę jakości koszy należy przeprowadzać dla każdej dostawy materiału. 
d) Kontrolę jakości kamienia należy przeprowadzać dla każdej 250m3 partii kamienia. 

Wymagania dla drutu ocynkowanego: 
- wymagana wytrzymałość drutu na zerwanie nie może być mniejsza od 308 N/mm², przy 

wydłużeniu nie mniejszym od 12%. 
- właściwości osłony cynkowej powinny być zgodne z wymaganiami PN-H-U4623-1986, 

(PN-86/H-U4263) 
Zastosowany w umocnieniach kamień powinien spełniać wymagania określone w normie branżowej BN-
76/8952-31 i innych, a w szczególności zaleca się stosować: 

- kamienie twarde i średnio-twarde (magmowe), 
- o nasiąkliwości wodą 0,5 - 1,5 % 
- o mrozoodporności w cyklach, co najmniej 21 - 25, 
- o wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej 20 - 80 Mpa. 

6.2 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu: 

a) jakości montażu koszy, szczególnie poprawności łączenia koszy ze sobą, geometrii wykonanej 
konstrukcji (pochylenia, prostopadłości ścian względem siebie, rzędne itp.). 

b) jakości wypełnienia koszy kamieniem (czy jakość kamienia jest zgodna z ST i wymogami 
Dokumentacji Projektowej). Porowatość wypełnienia koszy nie może być większa niż n=0.25. 

c) Narzut kamienny: 
- zgodność wykonania narzutu kamiennego z Dokumentacją Projektową; 
- jakość materiału kamiennego; 
- kształt i wymiary pryzmy narzutu; 
- rzędną spodu (lub góry) narzutu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: 
- przy wykonywaniu umocnień kamiennych i siatkowo-kamiennych: 

- dla nachylenia ±10 cm 
-dla nachylenia - 5 % 
-wymiary koszy - 5 %. 

7 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest: 

- m
3
 umocnień z koszy siatkowo-kamiennych; 

- m
3
 wykonanego narzutu kamiennego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.1. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt 6. dały wyniki pozytywne. 
9 Rozliczenie robót 
Wykonanie m

3
 koszy siatkowo-kamiennych obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• zakup materiału, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących jakości 

materiałów, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wbudowanie (rozłożenie koszy) zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej, 
• wypełnienie koszy kamieniem, przykrycie glebą humusową i biowłókniną zgodnie z wymogami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
• uporządkowanie terenu. 

Wykonanie m
3
 narzutu kamiennego obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 
• wykonanie narzutu kamiennego, 
• uporządkowanie miejsca pracy, 
• odpady i materiały pomocnicze, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 



10 Przepisy związane 
1) BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robot i ubezpieczeniowych. 
2) BN-67/67414 Sposoby zabezpieczenia kamienia podczas transportu. 
3) BN-70/6716-02 Kamień łamany. 
4) PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
5) PN-84-B-01080 Materiały kamienne. Kwalifikacja parametrów kamienia. 
6) EN 10223-3 Hexagonal steel wire netting for engineering purposes 
7) EN 10244-2 Zinc or zinc alloy coatings on steel wire. 
8) Wytyczne wykonania umocnień gabionowych wydane przez producenta koszy siatkowo-

kamiennych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RB1. 
MONTAŻ WYPOSAŻENIA TERENU  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, sprawnościowych i towarzyszących. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanów 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 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na wykonaniu montażu urządzeń zabawowych. W zakres tych robót wchodzą: 
• dostawa i montaż urządzeń zabawowych, sprawnościowych  i towarzyszących; 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 2 
Wykaz urządzeń wg dokumentacji projektowej. 
 
2.1. Materiały pomocnicze 
2.1.1. Beton  
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-93. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” ,pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlany zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonania 
robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 4 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport producenta urządzeń na plac budowy. 
Zaleca się przywiezienie urządzeń na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem.  

- na czas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: 
 a) wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych, 
 b) folii pęcherzykowej - dotyczy elementów metalowych malowanych proszkowo, 
- w czasie transportu, urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi, 
- urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanym, 
- w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu,  

na przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji (najlepiej przewiewne 
wiaty). 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
- podstawą wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa, 
- wytyczenie w terenie posadowienia urządzeń sportowych i komunalnych za pomocą trwałych oznaczeń. Wytyczenie 
winno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne wykonawcy robót. 
5.2. Wyposażenia zabawowe 
Montaż wyposażenia na terenie opracowania  wg dokumentacji projektowej i zgodnie z instrukcją producenta 
wyposażenia. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badanie materiałów 
Użyte urządzenia i materiały do budowy powinny być zgodne z projektem. Sprawdzenie użytych urządzeń i materiałów 
przez porównanie ich cech z wymaganiami w projekcie. 
 
6.3. Badanie zgodności z projektem 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zgodność rozmieszczenia z projektem wykonawczym, 
• odchylenia od pionu, poziomu i rzędnej wysokości urządzeń, 
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• sprawdzenie czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 
• sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone  

do dokumentacji budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 7 
Jednostka obmiarowa – jednostka obmiarowa została określona w przedmiarze robót przywiązanej  
do danej pozycji zakresu robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „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 wynik pozytywny. 
8.1. Roboty składające się na montaż urządzeń  
Wykonania mocowania urządzenia obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• umiejscowienie urządzenia i jego stabilizacja wg zaleceń producenta,  
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
• konserwacja 1 rok. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
PN-B-06250   Beton zwykły 
 
9.2. Inne dokumenty 
Wytyczne producentów, instrukcje montażu 
Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RB03. 

KONSTRUKCJE DREWNIANE – PODESTY I NAWIERZCHNIE DREWNIANE 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania elementów drewnianych – podestów i nawierzchni drewnianej ORAZ SIEDZISK. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących elementów z drewna:  
- wykonanie i montaż elementów drewnianych PODESTÓW DO SIEDZENIA ORAZ NAWIERZCHNI 
DO CHODZENIA I SIEDZISK wg dokumentacji projektowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną . 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów  konstrukcyjnych z drewna egzotycznego . 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST pkt.2. 
 
2.2. Elementy z drewna egzotycznego  
Elementy drewniane: 
Drewno iglaste – modrzew syberyjski -  deski/deski tarasowe/elementy konstrukcyjne  
Obłożenie tarasów: Wymiary deski: min. 21x142x1700-4800mm gładkie 
Obłożenie nawierzchni: Wymiary deski: min. 21x142x1200-4800mm ryflowane 
Obłożenie siedziski: Wymiary deski: min. 21x142x1200-4800mm gładkie 
Konstrukcja nośna: Wymiary wg rysunków i opisu; 
Zabezpieczenie  i konserwacja drewna przez olejowanie w kolorze naturalnym. 
 Elementy: 
- tarasów do siedzenia i konstrukcji nośnej wg dokumentacji projektowej 
- nawierzchni do chodzenia i konstrukcji nośnej wg dokumentacji projektowej 
- siedzisk i konstrukcji nośnej wg dokumentacji projektowej 
 
2.5. Materiały pomocnicze 
2.5.1. Łączniki 
 Łączenia, wkręty do drewna, śruby i nakrętki do śrub, elementy łącznikowe  - nierdzewne, 
powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 
 
3.2.Sprzęt  niezbędny do wykonania robót 
 Przy montażu będzie używany drobny sprzęt elektryczny. 
 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
Transport producenta urządzeń towarzyszących na plac budowy. 
Zaleca się przywiezienie urządzeń na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem.  
 
4.2.Transport materiałów 
 Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, 
w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek 
materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek 
ręczny powinien być dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. 
Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy 
taczek, wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
 
4.3.Składowanie materiałów 
 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. 
Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20cm. 
 Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie założonego efektu. 
 
5.2.Montaż elementów i wymagania. 
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
 Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
- w rozstawie belek i elementów : do 10 mm w osiach, 
- w długości elementu do 10 mm, 
- w wysokości do 10 mm. 
 
6.OBMIAR ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
6.2. Jednostki obmiarowe 
           Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 
           Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z dokumentacją i postanowieniami 
umowy z uwzględnień zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową konstrukcji drewnianej jest: mb, m2 lub m3. 
 Jednostkami obmiarowymi śrub, łączników, podkładek itp. jest: kg  lub szt.  
 
7.  ODBIORY ROBÓT  
7.1. Ogólne warunki odbioru robót 
 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST pkt.8. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór elementów z drewna 
klejonego może być przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczna. Do 
odbioru robót powinna być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstępstwa 
od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
 Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
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- gotowej konstrukcji. 
 Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania elementów z 
drewna klejonego powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
 Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 
 Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń, 
- sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą 
stalowa z podziałka milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
 
7.2. Odbiór końcowy 
 Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty całkowicie zakończone. 
 Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentacje techniczna obiektu, 
- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót 
poprzedzających roboty ciesielskie, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 
 Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu: 
- zgodności montażu  z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków technicznych, 
- prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 
- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie robót 
za właściwe. 
 W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót, 
albo tylko ich część za wykonanie niewłaściwe. 
 W razie uznania całości lub części robót za niewłaściwe należy ustalić czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 Konstrukcje lub elementy zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
 
8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. Wymagania ogólne pkt.9. 
 
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
PN-EN 338: 2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 1995-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 2: Mosty. 
PN-EN 14081-1:2007 Konstrukcje drewniane -Zasady ustalania klasyfikacji ogniowej.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RB 3 
ROBOTY FUNDAMENTOWE (BETONOWE) 

 
1.Wstęp  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
fundamentowania elementów wyposażenia. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych w zakresie wykonania fundamentów 
pod podest do siedzenia: 
- roboty ziemne, 
- deskowanie, 
- zbrojenie, 
- wbudowanie mieszanki betonowej, 
- warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu, 
- pielęgnacja betonu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz OST. 
 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu, wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
W/c - wskaźnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych, wykonywanych na miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz OST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
2. Materiały 
- piasek do zapraw, 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 
- drewno okrągłe na stemple budowlane, 
- deski iglaste obrzynane, 
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz odeskowanie ścian. 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub 
deklaracje zgodności. 
Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne środki transportu – odpowiadające 
pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych i konstrukcyjnych żelbetowych dla 
wykonania obiektu jak w p. 1. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale OST. 
Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny: 
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz odeskowanie 
fundamentów. 
5.2. Zakres wykonania Robót 
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5.2.1 Fundamenty 
Wykopy pod fundamenty prowadzić mechanicznie i ręcznie. 
Pod projektowanym fundamentem należy wykonać następujące warstwy: 
- podsypka piaskowa zagęszczona do ID=0,7 gr. 15cm, 
5.3. Wymagania szczegółowe wykonania Robót 
5.3.1. Wykonanie deskowań 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew 
iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości nie większej niż 18cm, powinny 
być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i 
pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, 
lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych 
projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.3.2. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania. 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących deskowanie, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2. Deskowanie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się 
deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w 
konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna 
przekraczać 3 m. 
 Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością 
deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 
utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w 
przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji 
mieszanki, 
należy ją usunąć, 
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne 
zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
 Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny 
być podane: 
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy 
badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Zagęszczenie betonu: 
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. 
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4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-
krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być 
większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 
– 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić 
na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w 
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, 
jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju 
mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, 
mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym 
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej ; wibratory 
wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o 
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgłębne małej mocy 
(poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 
– 0,8 m, 
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w 
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny 
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 
cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż : 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie 
wibratorów wgłębnych. 10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 
że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
10. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno 
być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie : 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i montażu 
zbrojenia. 
11. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy 
prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz 
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w 
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła w kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu 
betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
5.3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora 
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o 
temperaturze +20oC, w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu.  
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.3.6 Pielęgnacja betonu 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny : 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych  
do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru 
i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i 
miejscowych warunków klimatycznych, 
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od chwili jego ułożenia 
- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden 
raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku 
godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu, 
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i stwardniałego oraz nie 
ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i nie powinien 
wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed ich 
ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny 
równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z Dokumentacją Projektową 
, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6.3. Zakres kontroli i badań 
6.3.1. Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na : 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
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6.3.2. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-
1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru . 
Kontrola jakości składników betonu 
1. Cement: 
a) dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości  
i wytrzymałości na ściskanie, 
b) cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami 
norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 
W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania betonu przez 
sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego 
cementu. 
2. Kruszywo: 
a) dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych obejmująca 
oznaczenia: 
- składu ziarnowego, 
- kształtu ziaren, 
- zawartości pyłów mineralnych, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych, 
b) w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego 
kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych 
kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów, 
c) bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub grubego) należy 
przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu. 
3. Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Nie należy 
badać wody wodociągowej. 
4. Domieszki: 
a) każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
b) domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a ponadto barwę, stan 
skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 
6.3.4. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-
1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Mieszanka betonowa powinna 
mieć właściwości zgodne postanowieniami norm państwowych oraz niniejszej SST. 
Kontrola jakości mieszanki betonowej 
1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością, nie mniejszą niż 2 razy na 
każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy 
wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
2. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie 
powinna być większa niż : 

• 1 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej, 
• 2 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
• 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 

3. Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do nich 
warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę 
betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 
6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą SST. 
Kontrola procesu wykonywania betonu 
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 
2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być prowadzona kontrola 
przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie 
- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej temperatury, 
- ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej, 
- podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym, 
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne. 
 
6.3.6. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszą SST. 
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Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.3.7. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-
1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej SST. 
6.3.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową, postanowieniami normy PN-EN 206-
1:2003 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
6.3.9. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na : 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
- sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
7.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 
7.2 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla betonu – 1 m3 betonu z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowana ilość betonu 
Roboty obejmują: 
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oczyszczenia podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 
przez Inspektora Nadzoru. 
8. Odbiór robót 
8.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady podano w rozdziale ST-00. 
8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych 
W trakcie odbioru należy: 
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym 
wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych 
do robót , wyników pomiarów i badań, 
- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót, 
- dokonać szczegółowych oględzin robót.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
9. Przepisy związane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami) 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
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wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności 
alkalicznej metodą szybką. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminologia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR RZ01. 
ZIELEŃ 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem zieleni. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
(OST) "Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- przygotowaniem terenu pod sadzenie roślin 
- sadzenie drzew, 
- sadzenie krzewów, 
- sadzeniem krzewów okrywowych, 
- sadzeniem pnączy, 
- wykonaniem trawników z siewu, 
- wykonaniem trawników z matą przerostową, 
- stabilizowaniem drzew, 
- wykończeniem powierzchni terenu pod nasadzeniami: ściółkowanie gleby agrowłókniną i korowanie 

powierzchni pod roślinami, 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój . 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, bylin, traw i róż okrywowych. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, 

z wyraźne wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce 

z pniami o wysokości 1,80 + 3,0m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiemi uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w OST "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne". 

1.5.1. Wymagania dotyczące usługi 
Wykonawca uslugi jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową lub 
uzgodnieniami z Inwestorem. Do wykonania usługi winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie 
zawodowe i udokumentowane doświadczenie zawodowe. 
a) Przekazanie miejsca realizacji usługi – zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
wykonawcy teren wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi. 
b) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien 
powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
c) Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami 
postronnymi i zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń. 
d) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji aż 
do zakończenia i odbioru robót. 
e) Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 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. 
f) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych.  
g) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas wykonywania usługi Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
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nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
h) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
i) Wykonawca będzie podejmować wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i norm z 
zakresu ochrony środowiska w miejscu realizacji usługi. Z uwagi na bliskość budynków mieszkalnych i 
kompleksu usługowego należy unikać nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i innych 
szkodliwych działań. W rejonie rosnących drzew wszelkie prace należy wykonywać ręcznie. 
j) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywaniem usługi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas wykonywania usługi. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne". 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SST i PN. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający źródło pozyskania materiału roślinnego. 
2. Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostaw materiału 
roślinnego u producenta. 
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
4. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do 
czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
2.3. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości : 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 

w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu np.: przy drzewach. Nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

− humus do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew i krzewów oraz zakładania trawników, 
ziemia o składzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba składniki dokładnie wymieszane 

(przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość 
mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni). 
− ziemia kompostowa – do nawożenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą być stosowane 

komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, 
obornika, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu 
w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 
jakości dojrzałego kompostu. Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia 
reguluje Ustawa o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach 
oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów. 

− substrat torfowy - to torf wysoki odkwaszony wapnem z dodatkiem nawozu wieloskładnikowego; ( torf 
ogrodniczy sphagnowy, produkt pochodzenia organicznego, mielony, ofrakcji 0-20 mm, z dodatkiem 
minerałów zobojętniających oraz nawozu PG Mix 14:16:18 N:P2O5:K2O w ilości 1 kg/m3), ph -5,5-6,5 

− podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy; 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1. Wymagania dotyczące materiału roślinnego 
Uwagi ogólne: 
Dostarczone sadzonki drzew, krzewów i pnączy powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN76/R-67022, 
właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew, krzewów i pnączy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.  
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Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roślin (tabele). Dla 
wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiału 
szkółkarskiego, powinien  on charakteryzować się : 
− wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu  
− zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą 
− dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych) 
− materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowany i dostarczony w pojemnikach lub 

balotach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), z dobrze ukształtowaną bryłą 
korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 
zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia 

− rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny 
w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 
korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną 

W przypadku drzew powinny posiadać następujące cechy: 
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 

uszkodzona, 
− pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 
− pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone, 
− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny 

na przewodniku w II wyborze, 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić 
w przypadku gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji roślin 
projektowanych.  
 
Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
− martwica i pęknięcia kory, 
− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,  
− złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką.  
Uwagi dot. materiału roślinnego: 
Szczegóły wg dokumentacji projektowej. 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów 
wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
2.6. Kora z drzew iglastych o średnim i niskim rozdrobnieniu (granulacja 2-4cm i 0,5-2cm); 
2.7. Agrowłóknina ściółkująca przeciw chwastom (kolor brązowy, gramatura 50g/m2). Agorwłóknina 

chroni rośliny przed: chwastami bez stosowania herbicydów, szkodnikami glebowymi, odparowaniem 
wody. 

2.8. Paliki do stabilizacji drzew – paliki znormalizowane: h=min.250cm śr. min.8cm, wykonane z drewna 
sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane  ciśnieniowo. Szeroka taśma PCV, taśma ochronna, 
półpaliki do stabilizacji palików; 
2.9. Rura drenarska  - rura drenarska śr. 10cm zakończona nakrętką jako system napowietrzająco-
nawadniający dla drzew; 
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2.10. ŻWIR O FRAKCJI 16-31,5mm – płukany 
2.11. OPASKA ODDZIELAJĄCA wys. 20cm – ze z cortenu gr.3mm 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST " Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Przy zakładaniu terenów zieleni używane są: 
− glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
− sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. małe koparki), 
− wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
− świdry glebowe mechaniczne i ręczne do wykonania dołów pod nasadzenia, 
− opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek, 
− podnośnik hydrauliczny, 
− piły mechaniczne i ręczne, sekatory, 
− drabiny, 
− i inny sprzęt ręczny. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST " Wymagania ogólne". 
4.2. Transport i przechowywanie roślin  
Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach.  
Rośliny należy wykopywać i transportować w chłodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz w okresie 
poprzedzającym sadzenie rośliny  (system korzeniowy i pędy) muszą być zabezpieczone przed osuszającym 
działaniem wiatru, przegrzaniem, przemarznięciem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz stagnującą wodą 
w obrębie systemu korzeniowego. Należy zadbać o  odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. Wszelkie 
uszkodzenia i złamania podczas transportu powinny być oczyszczone i rany zabezpieczone. 
Czas pomiędzy wykopaniem roślin a ich posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Jeżeli rośliny nie 
mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał  powinien być odpakowany i przechowywany 
w następujący sposób: 
− rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym 

z możliwością podlewania, 
− pozostałe rośliny powinny być zadołowane i przechowywane w ocienionym miejscu 
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wszystkie roboty powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie usługi zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych usług, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie miejsc sadzenia drzew zgodnie z informacjami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu lokalizacji drzew zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów usługi będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy i w SST a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Terminy sadzenia 
Dla drzew i krzewów  liściastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem sadzenia jest 
okres jesienny (od początku października do końca listopada). Dopuszczalny jest także okres 
wczesnowiosenny, przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, od początku marca do końca kwietnia. Dla 
drzew i krzewów z pojemników  możliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte podłoże lub 
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w upał (powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych - pochmurne,  wilgotne i bezwietrzne 
dni). 
Sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki powyższe są niespełnione i mogą niekorzystnie odbić się na przyjęciu 
i wzroście roślin.  
5.3. Technika sadzenia 
Dla drzew – za pomocą sprzętu z podnośnikiem przed pracami drogowymi (ułożeniem nawierzchni). 
Dla krzewów okrywowych i żywopłotowych, pnączy – ręczna. 
Rowy na rośliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z bryłą korzeniową kopane z gruntu) powinny być 
wykopane przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia. Takie samo postępowanie w przypadku drzew 
w balotach. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
drzewa liściaste 

Drzewa liściaste sadzimy w zaprawione doły o szerokości i głębokości min. 1,0x1,0x0,7m ; 
krzewy liściaste solitery i pnącza 

Krzewy liściaste sadzimy w dołki 2 razy głębsze i szersze niż pojemnik min. 0,4x0,4cm;  
krzewy liściaste okrywowe 

Krzewy liściaste sadzimy w dołki 2 razy głębsze i szersze niż pojemnik min. 0,3x0,3cm;  
5.5. Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem 
- bez bryły korzeniowej – obcinamy końce korzeni zgniecione, porozczepiane i złamane 
- z bryłą korzeniową - jeżeli uległa silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy, 

rozluźniamy przerośnięty i zbyt zagęszczony system korzeniowy  
- wszelkie uszkodzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami 
Tak samo należy postąpić w przypadku uszkodzeń wynikłych w czasie sadzenia. 
5.6. Umiejscowienie roślin 
Rośliny rozmieszcza się na podstawie rys. nr 1 „Projekt techniczny zieleni”. Projektant zastrzega sobie prawo 
zmiany pozycji poszczególnych roślin po ich rozstawieniu, aby uzyskać pożądany efekt. Poziom sadzenia drzew 
należy dostosować do rzędnych na projekcie. 
5.7. Sadzenie drzew 
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew należy wykopać dół o wielkości 1x1x0,7m (ziemię z wykopywania 
dołów należy wywieść tego samego dnia, dół powinien być wykopany przez przywiezieniem materiału 
roślinnego). Ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie. Przygotowanym podłożem wypełnić dół 
do wysokości (po zagęszczeniu wodą) na jakiej ma być umieszczona bryła korzeniowa drzewa. Następnie 
należy drzewo (za pomocą sprzętu mechanicznego) umieścić w dole w pozycji w jakiej ma rosnąć (pnie powinny 
znaleźć się w miejscach wyznaczonych przez łatę pomocniczą - środek łaty) i zabezpieczyć przed zmianą 
pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenia roślin należy zawsze chwytać za bryłę lub jej opakowanie, a 
nie za roślinę). Po ustawieniu rośliny zdejmuje się zabezpieczenie bryły. Jeżeli jest tkanina jutowa, papierowa 
lub słomiana należy je zostawić w dole. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej 
głębokości. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój 
roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w 
stosunku do poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że 
będzie tworzyć ona „górkę”. Należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki 
korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające 
na grubość korzenie”, korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, po umieszczeniu 
rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni. Nie 
dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew należy 
używać jedynie sprzętu ogrodniczego. 
Przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską Ø10cm (system nawadniająco-napowietrzający – 
patrz instrukcja w załączeniu), którą układa się na głębokości 60cm poprzez okręcenie wokół systemu 
korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno – pozostawiając swobodę dla powiększającego się systemu korzeniowego. 
Rura drenarska powinna jednym końcem wystawać nad mulcz (korę). W celu zabezpieczenia rury przed 
wrastaniem korzeni należy owinąć ją geoowłókniną i ułożyć w otoczeniu żwiru (ok. 3cm wokół rury) Po 
zasypaniu dołu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wyłożeniu 5cm warstwy mulczu (kory) rurę drenarską 
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należy przyciąć do wysokości 1cm nad mulczem (korą) i zamknąć ją specjalną przeznaczoną do tego celu 
nakrętką. 
Cały dół należy zaprawić ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 2:1. Po zasypaniu dołu ziemię 
należy delikatnie udeptać, po zasypaniu dołu i udeptaniu należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10cm) 
wokół pniadrzewa średnicy 100cm. Po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać.  
Misę przy drzewie należy wyłożyć agrowłókniną i wypełnić 5cm warstwą mulczu (kora). 
5.8. Stabilizowanie drzew projektowanych- palikowanie 
Stabilizacja drzewa za pomocą 3 szt. palików ( o wymiarach: wysokość – 250cm, średnica 8cm ) 
− wykonujemy w tym samym dniu, w którym drzewa zostały posadzone  
− do utrzymania rośliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z drewna 

sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ciśnieniowo 
− wkopujemy paliki na głębokość 0.5m, poza bryłę korzeniową w odległości 0.5m od pnia drzewa 

przymocowujemy drzewo tuż pod jego koroną do palików za pomocą szerokiej taśmy PCV (5cm) 
parcianej w kolorze czarnym 

− należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę 
− w miejscu mocowania – pień drzewa zabezpieczamy taśmą ochronną szer. 14cm  
− paliki stabilizujemy półpalikami w ich górnej części. 
5.9. Sadzenie krzewów 
Sadzenie krzewów w grunt rodzimy w doły z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem: 
− wykopujemy doły pod drzewa i krzewy 2 razy głębsze i szersze niż kontener,  

w którym znajduje się roślina (dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości,  
by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni); 

− jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów; 
− umieszczamy drzewa, krzewy i pnącza z bryłą korzeniową w dołkach; 
− przysypujemy drzewa, krzewy i pnącza ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 2:1 do 

poziomu na jakim rosły w szkółce; 
− dociskamy ziemię wokół drzew i krzewów tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego; 
− po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, należy ziemię wokół drzew, 

krzewów i pnączy wyrównać i uformować płytkie zagłębienie wokół rośliny – misę; 
− podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu. 
5.10. Wykonanie trawników z siewu 
Wykonanie trawników obejmuje: 
− uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych 

wraz z wyprofilowaniem terenu, 
− spulchnienie i zdarniowanie istniejącej gleby,  
− rozścielenie substratu wegetacyjnego warstwą 10cm, 
− zakup i transport nawozów mineralnych, 
− rozrzucenie nawozów mineralnych, 
− zakup i transport mieszanek traw na tereny rekreacyjne-sportowe, 
− wysiew nasion, 
− wałowanie powierzchni, 
− podlewanie. 
5.11. Wykonanie trawników z siewu z mata przerostową (sposób mocowania wg projektu tom1) 
5.12. Wykończenie powierzchni terenu pod nasadzenia 
AGROWŁÓKNINA. Rozścielenie agrowłókniny (kolor brązowy, 50g/m2) w celu zapobieżenia wyrastaniu 
chwastów bez użycia herbicydów, ochrony przed szkodnikami glebowymi oraz odparowaniu wody. Wykończenie 
terenu przez ułożenie agrowłókniny ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych niskich (krzewy 
okrywowe I żywopłotowe, trawy ozdobne) .  
KORA. Wykończenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych 
(drzewa, krzewy, byliny, krzewy okrywowe i trawy ozdobne).  
Korowanie mis wokół drzew oraz całych kwater, na których rosną pozostałe rośliny – warstwą 5cm (granulacja 
2-4cm).  
Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin i wyłożeniu 
agrowłókniną.  Kora powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów 
i zarodników grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny  o frakcji 2-4cm. Przed 
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wysypaniem kory substrat zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory 
zapobiegać ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów. 
  
OPASKA ODDZIELAJĄCA wys. 5,8cm – ekoborder (wg dokumentacji projektowej) – oddzielenie nawierzchni z 
trawnikowej od zieleni typu rabaty i żywopłoty.. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie udatności nasadzeń nastąpi po upływie dwóch zim w maju. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
6.2. Drzewa, krzewy  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołów pod drzewa i krzewy,  
− wielkości rowów pod krzewy żywopłotowe,  
− sposób uprawienia gleby pod róże okrywowe, trawy, 
− sprawdzenie mieszanki wegetacyjnej dla bylin skalnych, 
− zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odmian, odległości sadzonych roślin, 
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3), 
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów,  
− zasilenia nawozami mineralnymi, 
6.3. Wykończenie powierzchni 
Należy dostarczyć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych w przypadku żądania ich przez Inspektora nadzoru, 
Należy sprawdzić równość i dokładność geowłókniny (powinna ona nachodzić na siebie zakładami 20cm). 
Należy sprawdzić równość rozłożenia i grubość warstw kory. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
m3 rozścielenie ziemi urodzajnej, ziemi kompostowej do uprawy gleby pod byliny, trawy ozdobne oraz  
substratu torfowego do zaprawiania dołów i rowów pod drzewa i krzewy; 
szt. posadzonych drzew i krzewów, krzewów okrywowych, pnączy; 
szt. stabilizowania drzew; 
m2 korowania powierzchni i ułożenia agrowłókniny; 
m2 wykonanego trawnika siewem; 
m2 wykonanie trawnika z mata przerostową; 
mb wykonanie opaski; 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach. 
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie dołów. 
8.2. Drzewa i krzewy  
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów dotyczy: 
− zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz ilości roślin 

projektowanych, 
− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
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osadzone, mocowanie nienaruszone), 
− wykonania misek przy drzewach i krzewach jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni, 
− wykonania ściółkowania agrowłókniną i kora drzewną, 
− jakości posadzonego materiału. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane 
jako nieudane na koszt własny. 
Rośliny, które nie podejmą wegetacji wiosną następnego roku wykonawca zobowiązany jest wymienić. 
 
9. ROBOTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA WYKONANIE:  
9.1. Sadzenie drzew 
posadzenie drzew z palikowaniem (3 paliki na 1 szt.) obejmuje: 
− uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew 
− wyznaczenie miejsc sadzenia 
− wykopanie dołów, 
− zaprawienie dołów ziemią substratem torfowym, 
− zakup i transport materiału roślinnego, 
− posadzenie drzewa 
− zakup i transport palików 
− palikowanie 
− zakup i dowóz kory 
− ściółkowanie korą 
9.2. Sadzenie krzewów, krzewów okrywowych i pnączy 
posadzenie krzewów obejmuje:  
− uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewów 
− wyznaczenie miejsc sadzenia 
− wykopanie dołów, 
− zakup i transport substratu torfowego, 
− zaprawienie dołów substratem torfowym, 
− zakup i transport materiału roślinnego, 
− posadzenie krzewu. 
− zakup i dowóz agrowłókniny 
− ściółkowanie agrowłóknina 
− zakup i dowóz kory 
− ściółkowanie korą 
9.3. Wykonanie trawnika siewem 
− uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych 

wraz z wyprofilowaniem terenu, 
− spulchnienie i zdarniowanie istniejącej gleby,  
− rozścielenie humusu (zdjętego wcześniej z terenu) warstwą 15cm, 
− zakup i transport nawozów mineralnych, 
− rozrzucenie nawozów mineralnych, 
− zakup i transport mieszanek traw na tereny rekreacyjne - reprezentacyjne, 
− wysiew nasion, 
− wałowanie powierzchni, 
− podlewanie. 
9.4. Wykonanie trawnika siewem z matą przerostową 

Wg dokumentacji projektowej pzt. 
9.5. Pielęgnacja gwarancyjna (wg operatu pielęgnacyjnego wykonanego przez Wykonawcę robót 

ogrodniczych). 
 
 

 


