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D-00.00.00  
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej parkingu wewnętrznego i drogi dojazdowej do budynku wraz z wykonaniem podbudowy 
przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im.Stanisława Wyspiańskiego, 30-614 Kraków, ul. Cechowa 
57. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego 
stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych 
w niniejszej specyfikacji.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.   Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2.   Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
1.4.3.   Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4.   Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.5.    Inżynier/Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.8.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.9.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.10. 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 wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d)    Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e)     Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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f)      Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.11.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.12.  Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.13.  Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 
1.4.14.  Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.15.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.16.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.17.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.18.  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.19.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.20.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. 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: 
-      Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
-      Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 
w ramach ceny kontraktowej. 
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. 

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

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
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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. 
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, 
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2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)     możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie 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. 
 1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

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

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
    Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca 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. 
1.5.11. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

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

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
2.5. 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 Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
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  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

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

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

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

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

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,  
szczegółowych instrukcji producentów, przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy 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 projektowej 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. 
Koszty zużycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych obciąża 
Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 
każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia  
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 szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
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szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót.  
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów  
  W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

  - odbiór ostateczny (gwarancyjny) 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 
dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie 
zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznym i oraz na 
podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
8.3. Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 
częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8.4. Odbiór  końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 
8.5. Odbiór gwarancyjny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór gwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
9. Podstawa  płatności 

Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie  z Inwestorem. 
Cena powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
   - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
   - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,  
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - nadzór, badania archeologiczne, obsługę geodezyjną, koszty mediów, energii niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia  
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru.  
 
10. Dokumenty odniesienia: 
Przedmiar robót. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88), 
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn.zm.) , 
3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), 
4. Ustawa z dnia 29 września 2021 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z późn. Zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).   

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782). 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. roku w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458), 

11. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022 r., w sprawie warunków  
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225). 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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D-01.02.04  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg) 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych w ramach budowy: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej parkingu 
wewnętrznego i drogi dojazdowej do budynku wraz z wykonaniem podbudowy przy Zespole Szkół 
Odzieżowych nr 1 im.Stanisława Wyspiańskiego, 30-614 Kraków, ul. Cechowa 57. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem z rozbiórką: 
- warstw nawierzchni chodników, drogi dojazdowej i parkingu wewnętrznego, 
- krawężników, obrzeży wraz z ławami betonowymi, 
- wywóz elementów z rozbiórki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
Nie występują. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-      spycharki, 
-      ładowarki, 
-      żurawie samochodowe, 
-      samochody ciężarowe, 
-      zrywarki, 
-      młoty pneumatyczne, 
-      piły mechaniczne, 
-      frezarki nawierzchni, 
-      koparki. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, chodników obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

Transport i składowanie powinno odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed 
uszkodzeniem. Do ponownego wykorzystania mogą być użyte tylko elementy nieuszkodzone, bez 
widocznych wyszczerbień krawędzi, w dobrym stanie technicznym. 
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         Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w zależności od ilości robót 
rozbiórkowych. 
         Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
         Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
         Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
         Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w PN-S-02205:1998 

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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 określone w PN-S-02205:1998. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostkami obmiaru jest: 
-      dla nawierzchni dróg i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
-      dla krawężnika, obrzeża - m (metr). 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

10. Przepisy związane  
Normy zgodnie z SST B-02.00 
oraz 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
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D-04.01.01  
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

(Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg) 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego pod nawierzchnie drogowe w ramach budowy: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
parkingu wewnętrznego i drogi dojazdowej do budynku wraz z wykonaniem podbudowy przy 
Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im.Stanisława Wyspiańskiego, 30-614 Kraków, ul. Cechowa 57. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni drogowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00 „ 
Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. Materiały  
Nie występują. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00  „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; Inspektor Nadzoru 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, małych powierzchniach), 
-      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą 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. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
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Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład 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. 
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 wg dokumentacji projektowej. 

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

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia wg projektu drogowego. 

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. 
Wartości wtórnego modułu odkształcenia na szczycie poszczególnych warstw: 

 górne warstwy konstrukcji nawierzchni - E2≥100 MPa 

 warstwy ulepszonego podłoża - E2≥20 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 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 wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.2. 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. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,5%. 
6.2.4. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.5. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg PN-S-02205:1998 . 
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać. 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 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 wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostkami obmiaru jest m2 wykonanego i zagęszczonego koryta. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

10. Przepisy związane  
Normy zgodnie z SST B-01.02 
oraz 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
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D-04.04.02  
Podbudowa z kruszywa  

(Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie drogowe 
dla inwestycji: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej parkingu wewnętrznego i drogi 
dojazdowej do budynku wraz z wykonaniem podbudowy przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 
im.Stanisława Wyspiańskiego, 30-614 Kraków, ul. Cechowa 57. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie: 
- drogi dojazdowej: 

  górna warstwa - z tłucznia 0/63 - grubości 50 cm, 

  dolna warstwa - tłucznia 0/31,5 – grubości 22 cm 

  Wyrównanie istniehącej podbudowy – z tłucznia gr.10 cm 
- parkingu wewnętrznego: 

  górna warstwa - z tłucznia 0/63 - grubości 50 cm, 

  dolna warstwa - tłucznia 0/31,5 – grubości 22 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 
„ Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Kruszywa 
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy przedstawia według WT-4  i PN-EN 13242 tablica: 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda badania 

Wymagania wobec 
kruszyw do mieszanek 
niezwiązanych, 
przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie 
podbudowy pod 
nawierzchnią drogi 
obciążonej ruchem 
kategorii 
KR1 ÷ KR6 

Wymagania wg PN-N 
13242 

Zestaw sit # - 
4.1- 
4.2 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 
11,2; 16; 
22,4; 31,5; 45; 63 mm 
(zestaw 
podstawowy plus zestaw 
1) 
Frakcje dozwolone max. 
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do D ≤ 31,5 

Uziarnienie PN-EN 933-1  4.3.1 

GC80/20, 
GF80, 
GA75. 
Uziarnienie mieszanek 
kruszywa wg 
rysunku 1 

Ogólne granice i 
tolerancje 
uziarnienia 
kruszywa grubego 
na sitach 
pośrednich 

PN-EN 933-1  4.3.2  

GT sita o pośrednich 
wymiarach D/1,4 C20/15 
(tj. dla stosunku D/d ≥2 i 
ogólne granice wynoszą 
20-70% 
przechodzącej masy i 
graniczne 
odchylenia od typowego 
uziarnienia 
deklarowanego przez 
producenta 
wynoszą ±15%) 

Tolerancje 
typowego 
uziarnienia 
kruszywa 
drobnego i 
kruszywa o 
ciągłym 
uziarnieniu  

PN-EN  933-1  4.3.3 

Kruszywo drobne: kat. 
GTF10 (tj. 
procent masy 
przechodzącej przez sito 
górne D: ±5%, sito D/2: 
±10%, sito 
0,063 mm: 
±3%).Kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu: kat. GTA20 
(tj. procent 
masy przechodzącej 
przez sito górne 
D: ±5%, sito D/2: ±20%, 
sito 0,063 
mm: ±4%) 

Kształt kruszywa 
grubego – 
maksymalne 
wartości 
wskaźnika 
płaskości 

PN-EN 933-3  4.4  FI50 

Kształt kruszywa 
grubego – 
maksymalne 
wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 933-4  4.4  SI55 

Kategorie 
procentowych 
zawartości ziaren 
o 
powierzchni 
przekruszonej 
lub łamanych oraz 
ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym 

PN-EN 933-5   4.5  C90/3 

Zawartość pyłów w 
kruszywie 
grubym*) 

PN-EN 933-1   4.6  fDeklarowana 

Zawartość pyłów w 
kruszywie 

PN-EN 933-1  4.6  fDeklarowana 
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drobnym*) 

Jakość pyłów -  4.7 

Właściwość niebadana na 
pojedynczych frakcjach, a 
tylko w mieszankach wg 
wymagań dla 
mieszanek 

Odporność na 
rozdrabnianie 
kruszywa grubego, 
kategoria nie 
wyższa niż 

PN-EN 1097-2 
 

5.2  LA40 

Odporność na 
ścieranie 
kruszywa grubego 

PN-EN 1097-1 
 

5.3  MDEDeklarowana 

Gęstość ziaren  
PN-EN 1097-6, 
roz. 7, 8 i 9  

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość  
PN-EN 1097-6, 
roz. 7, 8 i 9  

5.5 i 
7.3.2  

WA242**) 

Siarczany 
rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 1744-1 6.2  ASNR 

Całkowita 
zawartość siarki  

PN-EN 1744-1  6.3  SNR 

Składniki 
rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 1744-3  6.4.3 

Brak substancji 
szkodliwych w 
stosunku do środowiska 
wg odrębnych 
przepisów 

Zanieczyszczenia  -  6.4.4  

Brak ciał obcych takich 
jak drewno, szkło i plastik, 
mogących pogorszyć 
wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna 
bazaltu  

PN-EN 1367-3 i PN 
EN 1097-2 

7.2  SBLA 

Mrozoodporność 
na frakcji 
kruszywa 8/16 mm 

PN-EN 1367-1 7.3.3  F4 

Skład materiałowy  -  Zał. C  Deklarowany 

Istotne cechy 
środowiskowe 

- 
Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji 
niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie 
Rady 
76/769/EWG zazwyczaj 
nie występuje 
w źródłach kruszywa 
pochodzenia 
mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i 
odpadowych 
należy badać czy 
zawartość substancji 
niebezpiecznych nie 
przekracza 
wartości dopuszczalnych 
wg 
odrębnych przepisów 
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*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność. 
2.4. Woda 
Woda do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a)     mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b)    równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c)     walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
 
4.  TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 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. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. 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. 
5.3. 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. 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. 
5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem warstwy nawierzchni, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST d-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2. niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1 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. 
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6.3.2. Wilgotność mieszanki  
 Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008. 
 6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
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 

6.3.4. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 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. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.4.2.       Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4- metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową. 
Nierówność podbudowy nie może przekroczyć 10 mm. 
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. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  10%. 
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.   

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy o zadanej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „ Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: Oznaczanie kształtu 

ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn -- Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

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-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

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-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-3:2002  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3:2004  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 3: Przygotowanie wyciągów 

przez wymywanie kruszyw 
PN-EN 13285:2010  Mieszanki niezwiązane -- Specyfikacja 
Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 43, poz. 430) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
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D - 05.03.23 
NAWIERZCHNIE DROGOWE 

(Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem nawierzchni ścieralnych w ramach inwestycji: 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej parkingu wewnętrznego i drogi dojazdowej do budynku 
wraz z wykonaniem podbudowy przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im.Stanisława 
Wyspiańskiego, 30-614 Kraków, ul. Cechowa 57. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni ścieralnych: 
- kostki betonowej szarej gr. 8 cm i 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, 
- z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej – płyty z odzysku, 
- z geokraty gr. 5 cm z wypełnieniem kruszywem. 
 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.1. Płyty betonowe - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, jedno lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, jedno lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych (np. granitowych) 
1.4.4. Podsypka cementowo-piaskowa – mieszanka cementu i piasku stosowana do ułożenia 
nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia krawężników i obrzeży. 
1.4.5. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały na nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm wg PN-EN 1338:2005. 
 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
1/ odmiana: 
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4mm, 
2/ gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 
krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
3/ klasa: 
klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
4/ barwa: 
kostka szara, z betonu niebarwionego, 
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kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
5/ wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6/ wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
długość: od 140 mm do 280 mm, 
szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 
  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów 
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 
od wymiarów: 

długość i szerokość  3,0 mm, 

grubość    5,0 mm, 
- wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
50 MPa, dla klasy „50”, 
35 MPa, dla klasy „35”, 
- mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące 
warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 
itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 
większe niż 20%, 

- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości: 

 3,5 mm, dla klasy „50”, 

 4,5 mm, dla klasy „35”, 
- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.  
Uwaga:  
Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają 
w okresie do 2 lat. 
Na wszystkie wybrane przez Wykonawcę materiały musi być akceptacja Inspektora Nadzoru wpisana do 
Dziennika Budowy. 
Zawawiający preferuje kosztke w kolorze szarym o kształcie prostokątnym w max 3-4 wymiarach na 1m2. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin przy kostkach 
podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnię:   
- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 Rmmin=25 MPa, z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113:1996, cementy powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250. 
2.3. Płyty betonowe:  
- płyty betonowe chodnikowe o wym.  50x50x7 cm  
Płyty powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (np. Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów). 
Płyty betonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury 
badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3 mm 
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- grubość ± 5 mm 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50” 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki: 

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

kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być 

większe niż 20% 
4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego,  określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 
wartości: 3,5 mm dla klasy „50” 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona 
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć  i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
dopuszczalnych dla danej klasy. 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.4. Geokraty wg wybranego producenta.  
2.4. Materiały na podsypkę i do uzupełnienia płyt ażurowych 
Piasek 
Żwirem 2/16  
Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie przy małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka 

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenie z palety warstwy płyt na 
miejsce ich ułożenia. 

Do przecinania płyt betonowych można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 
z tarczą ). Do zagęszczenia nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) 
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kostek i płyt betonowych 
 Kostki i płyty kamienne, przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Należy je układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniły całą powierzchnię środka transportowego. 
Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
4.3.  Transport pozostałych materiałów 
Materiały na podsypkę, spoiny można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w opakowaniach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podłoże 

Zgodnie z SST D-04.01.01 oraz dokumentacja projektową. 
5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy pod warstwę kostki powinien być zgodny SST D-04.04.02. 
5.4.  Obramowanie nawierzchni 
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Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki wg SST 
D-08.01.01. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży. 
5.5. Podsypka 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki grubości wg pkt 1.3. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać układanie nawierzchni od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinny przekraczać±1 cm. 

5.6. Układanie nawierzchni z płyt betonowych  
5.6.1. Sposób układania płyt 
 Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.  
5.6.2. Układanie płyt na odcinkach prostych 
 Płyty sześciokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były 
prostopadłe do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być ułożone płyty infuły lub 
połówki. Płyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi 
drogi albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod kątem 45o z infułami. 
5.6.3. Układanie płyt na łukach 
 Płyty sześciokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, 
tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. 
 Płyty kwadratowe na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych z 
tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi kierunki spoin 
poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku. W przypadku ułożenia płyt rzędami ukośnymi, 
kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45o do stycznych łuku. 
5.7. Wypełnienie spoin 
 Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 
 Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 
0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 
5.8. Układanie nawierzchni z kostki 
 Warstwa nawierzchni ścieralnej powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie zaleca się stosować kostki, inne materiały na nawierzchnię dostarczone z tej samej 
partii materiału.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 
(studzienek, włazów) powinna  trwale wystawać od 3mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, 
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek 
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin 
pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
Nawierzchnię po wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o zadanej grubości i utrzymywać 
ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania robót 
        Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać: 
a/ w zakresie płyt 

- aprobatę techniczną 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych płyt, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek. 

b/ w zakresie innych materiałów 
- ew. badania właściwości kruszyw, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

Inżyniera. 
6.3. Badania w czasie  wykonywania robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni podaje tablica : 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 
dopuszczalne 

1. Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metoda niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z Dokumentacją Projektową 
Odchyłki od projektowanej grubości ±1 cm 

2. Badania wykonania nawierzchni z kostki 

 a) zgodność z Dokumentacją 
Projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

 

 b) położenie osi w 
planie(sprawdzenie geodezyjne) 

Co 100m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm, -2 
cm 

 d) równość w profilu podłużnym 
(łatą 4-metrową) 

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Nierówność do 8mm  

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomicą i pomiarze 
prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji 

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Prześwity między łatą 
a powierzchnią do 8 
mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchyłki od 
Dokumentacji 
Projektowej do 0,3 % 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Co 25 m przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do ±5 
cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu długości 
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

 

 i) sprawdzenie koloru i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca  

 
6.4. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne 

i szerokość 
- rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie. 
-  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostke/płyt betonowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, dokumentacją projektową  jeżeli wszystkie pomiary 
z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13369:2018-05 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=483170&page=1
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D - 08.01.01 
KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA 

(Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych na ławie 
w ramach inwestycji: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej parkingu wewnętrznego i drogi 
dojazdowej do budynku wraz z wykonaniem podbudowy przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 
im.Stanisława Wyspiańskiego, 30-614 Kraków, ul. Cechowa 57. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wyszczególnionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem obramowania nawierzchni: 

 krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm  

 krawężniki najazdowe o wym. 15x22x100 cm 

 obrzeże chodnikowe 8x30x100 cm 

 ława pod krawężniki i obrzeża z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od jezdni. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Wszystkie użyte materiały (krawężniki, obrzeża, beton, cement, piasek) powinny posiadać dokument 
potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań.  
2.3. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm i 15x30 cm 
wg PN-EN 1340:2004, wg PN-EN 1340:2003, na ławie betonowej. 
 Krawężniki powinny być wykonane z betonu spełniającego wymagania: 

- klasa nie niższa niż B30 
- nasiąkliwość nie większa niż 4% 
- mrozoodporność zgodnie z PN-88/B-06250, stopień mrozoodporności min. F-50 
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3.5 ,mm 

Powierzchnie krawężników powinny być  bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej powinny być jednorodne, struktura 
zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

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

2.4. Obrzeża betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm 
2.5. Ławy  
z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 o wymiarach zgodnie z pkt. 1.3 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników, obrzeży 
  Roboty wykonuje się ręcznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera oraz: 

 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 
transportowego. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z SST B-04.01.01. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław i ustawienie krawężników 
 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-EN 206:2014-04, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Na ławie betonowej należy wykonać podsypkę grubości zgodnej z projektem, a następnie  krawężniki do 
wymaganych rzędnych wysokościowych.  
Spoiny na złączach krawężników wykonać wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko 
powierzchnię styków. Szerokość styków nie powinna być większa od 1 cm. 
5.4. Ustawienie obrzeży 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od nawierzchni) 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 SST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
Krawężniki betonowe - wygląd zewnętrzny na zgodność z wymogami PN-EN 991:1999 
W wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez 
producenta dla dostarczonej partii materiałów. 
6.2.2. Badania obrzeży 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.  
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Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm. 
6.2.3. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ław, 

 ustawienie krawężników, obrzeży i wypełnienie spoin. 
Dopuszcza się następujące tolerancje ustawienia krawężników: 

 tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić  dla wysokości ± 10%, a dla szerokości ± 20% 
wymiaru projektowanego, 

 odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić do 1 
cm 

 odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić 1 cm 

 spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość, 

 prześwit między górną powierzchnią krawężnika i łatą 3 m nie powinien być większy od 1 cm. 
Dopuszcza się następujące tolerancje ustawienia obrzeży: 

 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 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcieny) wykonanej ławy betonowej,  
- m (metr bieżący) ustawionego krawężnika, obrzeża.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1340:2004/AC:2007   Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych 

z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego 
o otwartej strukturze 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
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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. 

 


