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Nazwy i kody: 

Grupy robót: 

45000000-7 Roboty budowlane. 
 
 

Kategorie robót: 
45111100-9 Roboty rozbiórkowe SST-B-01 
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45233300-2 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża SST-B-02 
45233300-2 Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego SST-B-03 
45233000-9  Nawierzchnia z kostki brukowej SST-B-04 
45233100-0 Obrzeża betonowe, palisady SST-B-05 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót. Przedmiotem niniejszego opracowania jest: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU 
WARSZATÓW SZKOLENIOWYCH DLA POTRZEB ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP.” 

Inwestorem jest Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.   

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

1.4.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

1.4.4. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, 

1.4.5. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

1.4.6. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.8. dokumentacji budowy - protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

1.4.11. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 

1.4.12. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
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wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

1.4.13. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu, 

1.4.14. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

1.4.16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

1.4.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

1.4.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

1.4.19. poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych 
z prowadzeniem budowy, 

1.4.20. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych, 

1.4.21. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji, 

1.4.22. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem, SST 
i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren Budowy. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy (elementy budynku, na terenie których wykonywane 
będą prace). 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami) i SST. 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 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 „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
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z dokumentacją i SST. 

1.5.3. Zgodność wymiarowa. 

Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją lub SST i mają wpływ 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. 

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

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)   podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostałe , 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych 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. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń obiektach, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków               i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób  
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 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. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące ego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
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lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 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 i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. 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. 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia emu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7.  Dokumenty budowy. 

1) Książka obmiarów. 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 

2) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

3) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-2), następujące dokumenty:  
a) protokoły przekazania terenu budowy,  
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 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. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach 
normatywnych (KNR). Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji, 
przedmiarach i kosztorysach. 

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. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni (roboczych) 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. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 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 i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 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, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

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

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

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 i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 
1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady, Warszawa 1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-B-01 

 

 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 45111220-6 WYWÓZ GRUZU 

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Spis treści 

1. Wstęp 
2. Sprzęt 
3. Transport 
4. Wykonanie robót 
5. Kontrola jakości robót 
6. Obmiar robót 
7. Odbiór robót 
8. Podstawa płatności 
9. Przepisy związane 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
w punkcie 3 ST - Wymagania Ogólne. 

3. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Gruz i elementy 
z rozbiórek należy posegregować wg rodzaju materiału, wynieść ręcznie w wiadrach lub za pomocą taczek poza 
obręb budynku i umieścić w kontenerach gruzowych po czym wywieźć na przeznaczone do składowania 
odpadów miejskie wysypisko. 

4. WYKONANIE ROBÓT. 

Roboty rozbiórkowe polegają na: 

rozbiórce istniejącej nawierzchni asfaltowej, 

rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej,  

rozbiórce istniejącej nawierzchni kostki betonowej, 

rozbiórce murków oporowych i obrzeży, 

  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni kontener na gruz i będzie opróżniał go na bieżąco. Inwestor 

wskaże miejsce składowania rozebranych elementów konstrukcyjnych. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w uzgodnionych z Inwestorem i użytkownikiem tak by nie zakłócać 

normalnego funkcjonowania obiektu. Wszystkie zdemontowane elementy, mogące podlegać ponownemu 

wbudowaniu bądź przekazywane Inwestorowi należy oczyścić, posortować i zabezpieczyć przed zniszczeniem 

i kradzieżą. Codziennie po zakończeniu robót rozbiórkowych należy teren budowy sprzątnąć i zabezpieczyć. 

5. KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania i nie 
podlegających rozbiórce. 

 

6. OBMIAR 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. 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. Odbiór prac 
rozbiórkowych następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją i poleceniami inspektora 
nadzoru. Protokół odbioru powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem 
możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych 
robót stanowią: 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja techniczna, 
- protokoły odbioru robót zanikających 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane. 

Odbiór robót rozbiórkowych polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania i nie 
podlegających rozbiórce. 

8. Podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności 
stanowi komplet wykonanych czynności związanych z robotami rozbiórkowymi, zgodnie z dokumentacją, ST 
i przedmiarem tj.: 
- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, 
- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie demontaży i rozbiórek, 
- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań, 
- oczyszczenie miejsca pracy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

SST-B-02 

 
CPV 45233300-2   KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM 

 I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 
  

OZNACZENIE KODU WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Spis treści 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót  
7. Obmiar robót 
8. Odbiory robót  
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy i dokumenty związane
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1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
gruntowego pod nawierzchnię z kostki zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
-  Koryta o głębokości 25 cm w gruntach kategorii II-IV  
-  Rowków pod obrzeża w gruntach kategorii II-IV  
-  Odwiezienie nadmiaru ziemi z korytowania na odległość ustaloną przez wykonawcę, grunt kat. I-IV.  

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji przedmiarze 
i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

3.  SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem, którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  
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podłoża bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  
nawierzchni.  Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.   

5.3.  Wykonanie koryta    

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

5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po  
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po  
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 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 Inspektora nadzoru, 
dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is=1,0  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is=1,0   
  
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  Mgn >80 Mpa.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10%.  
 

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  
przerwa  w robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  
nawierzchni,  to  powinien  on zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  
przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po  osuszeniu  podłoża  Inspektor  nadzoru  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  
niezbędnych napraw.  Jeżeli  zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  to  
naprawę  wykona  on  na własny koszt.   
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami. 
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6.2.  Badania w czasie robót 

6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

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

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 1 raz na 100 m 

2. Równość podłużna co 20 m lecz nie mniej niż 1 raz na 100 m 

3. Równość poprzeczna 1 raz na 100 m2 

4. Spadki poprzeczne 5 razy na 100 m lecz nie mniej niż 1 raz na 100 m2 

5. Rzędne wysokościowe co 10 m w osi i na krawędziach 

6. Ukształtowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawędziach 

7. Zagęszczenie ,wilgotność gruntu podłoża W punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 100 m2 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 

6.2.2.  Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą            
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20 mm.  

6.2.3.  Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać ± 1 cm 

6.2.4.  Ukształtowanie osi w planie 

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

6.2.5.  Ukształtowanie osi w planie 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego wcześniej.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 20%  

Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80 MPa. 

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 

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. 

8.  ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą  

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

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

SST-B-03 

 
CPV 45233300-2    PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO I ŁAMANEGO 
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1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego 
zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm 
- Podsypka cementowo piaskowa (stabilizacja 2,5MPa) 5cm. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji przedmiarze 
i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.                 

2.2  Wymagania dla materiałów. 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według  PN-B-11111; PN-B-11112: 

-  piasek naturalny kopany,   
-  tłuczeń od 0 mm do 31,5 mm,  
-  kruszywo do klinowania - kliniec od 10 mm do 20 mm. 

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

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
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korzystania z następującego sprzętu:  
-  równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
-  rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,  
-  walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,  
-  walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,  
-  szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,  
-  walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,  
-  przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

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. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

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

D15/ d85 ≤ 15 
 
gdzie:  
D15  - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej,  
 d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inspektora, 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 podbudowy i w rzędach równoległych do osi podbudowy lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
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.  
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.  
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności.  
 

5.4.   Utrzymanie podbudowy 

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

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami. 

6.2.  Równość podbudowy 

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

6.3.  Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.5. Ukształtowanie osi podbudowy 

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

6.6. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej  ± 2 cm,  
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

6.7. Nośność podbudowy 

Pomiary nośności podbudowy można badać płytą uciskową. 

7. OBMIAR 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. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

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

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

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

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  

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

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą  

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

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z pkt. 1.1 ST - 
Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni dróg, 
parkingów i ciągów komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji przedmiarze 
i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

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. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.                 

2.2 Wymagania dla materiałów. 

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 oraz proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego i pieszego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek – jasno szary, rudy (dekor) . 
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Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

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

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

niż 20%. 

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

2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 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. 

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

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

Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów oraz barwników, zgodnie 
z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury oraz działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

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

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 
lub nasypowy o WP > 35. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu 
z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny 
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych należy przygotować 
zgodnie ze SST-12 Podbudowy pod nawierzchnie. 
 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

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

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać 
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m powierzchni kostek ułożonych 
w nawierzchni). 
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6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi SST. 

Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 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 nawierzchni 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR 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. 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie  ścieralności  na  tarczy Boehmego. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

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

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

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

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości   nawierzchni planografem i łata. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych zgodnie z pkt. 1.1 ST - 
Wymagania Ogólne 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży 
chodnikowych dla obramowania bieżni i zeskoczni. 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem podsypki piaskowej, 
- ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych o wym. 8x30x100 cm w kolorze jasnoszarym, 
- palisada betonowa o wys. od 40 do 120 cm. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji przedmiarze 
i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.                 

2.2 Stosowane materiały. 

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
- żwir lub piasek do wykonania ław, 
- cement wg PN-B-19701 [7], 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.2.1. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
- obrzeże niskie - On, 
- obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
- gatunek 1 - G1, 
- gatunek 2 - G2. 

2.2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli. 
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Rodzaj obrzeża Wymiary obrzeży [cm] 

długość [l] szerokość [b] wysokość [h] promień [r] 

On 75,0 
100,0 

6,0 
6,0 

20,0 
20,0 

3,0 
3,0 

Ow 75,0 
90,0 
100,0 

8,0 
8,0 
8,0 

30,0 
24,0 
30,0 

3,0 
3,0 
3,0 

 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka [m] 

gatunek 1 gatunek 2 

l ± 8,00 ± 12,00 

b, h ± 3,00 ± 3,00 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w poniższej tabeli. 

 

 Dopuszczalna wielkość 

Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń 

gatunek 1 gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0 

Szczerby i 
uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:   

krawędzi oraz - liczba (max) 2,0 2,0 

naroży - długość (max. mm) 20,0 40,0 

 - głębokość (max. mm) 6,0 10,0 

 

2.2.3. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek oraz przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, dł. min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.2.4. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
 
2.2.5. Materiały na ławę oraz do zaprawy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
- ławy betonowej - beton klasy C8/10, wg PN-B-06250 [2],   
- ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],  
- ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8], 
- piasek - odpowiadający wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Roboty związane z ustawieniem obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego 
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sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik 
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].  

5.3.1. Ława żwirowa.  
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem 
i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, 
starannie zagęszczając poszczególne warstwy.  

5.3.2. Ława tłuczniowa.  
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić polewając 
wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. Przy grubości 
warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie 
zagęszczając poszczególne warstwy.  

5.3.3. Ława betonowa.  
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 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 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową.  

5.4. Ustawienie obrzeży betonowych 

Obrzeża betonowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami. 
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6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
w powyższej tablicy. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3.  Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
- koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze żwiru lub piasku, ławy betonowe z betonu C8/10, 

zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy dopuszczalnych 

odchyleniach:  
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR 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. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 
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PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech geometrycznych. 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. Piasek. 

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

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   ulic,   parkingów  
i  torowisk  tramwajowych.   Wspólne  wymagania  i badania. 

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

 


