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I. OST – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OST. 1. Nazwa opracowania:  

Dokumentacja projektowo kosztorysowa zieleni na terenie Instytutu Lotnictwa. 

OST. 2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem opracowania jest  wykonanie nawierzchni w ramach kompleksowej realizacji zieleni  
na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie.  
Roboty budowlane będą prowadzone w granicach własności, nie naruszając interesu osób trzecich,  
z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego. Przyszła inwestycja nie wpłynie na warunki ochrony 
środowiska i będzie prowadzona z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.  
Inwestycja w minimalnym stopniu spowoduje ingerencję w istniejącą zieleń. 

OST. 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  

Oprócz samego wykonania robót składających się na modernizację nawierzchni, na Wykonawcy 
spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 

1. Prace towarzyszące: 
-  pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów, 

niwelacja, 
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych i ich dokumentacji powykonawczej, 
-  usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 

realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem 
zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi 
zmianami), 

-  nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie, 

-  zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej. 

2. Roboty tymczasowe: 
-  zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy 

wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych, 

-  ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na 
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych 
wskutek tego transportu, 

-  usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 
prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 

-  ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu, 

-  urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 

-  zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych 
zabezpieczeń (szczegółowy opis zabezpieczeń w pkt. OST.4.4.) 

-  utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
-  magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi. 

3. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 

OST. 4. Niezbędne informacje o terenie budowy 

OST. 4.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia ruchu pieszego i okazjonalnego ruchu samochodów 
obsługi na terenie sąsiadującym z remontowanymi alejami w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności 



 

 3  

od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pieszych. 
Wykorzystanie mediów związane jest z organizacją robót. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc dla 
administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody i 
energii do poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji 
należy uzgodnić z Inwestorem). 
Wykonawca ponosi także koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym z zainstalowaniem 
odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

OST. 4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy 
na terenie należącym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na terenach sąsiadujących z 
inwestycją). 

OST. 4.3. Ochrona zabytków 

W przypadku ujawnienia w trakcie prac ziemnych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy 
zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Stołecznego Konserwatora Zabytków, 00-373 
Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20. 

OST. 4.4. Ochrona środowiska 

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: 
- Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- 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 własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia hałasu 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, wykopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 3 m od rejonu prowadzenia prac budowlanych 
oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny być zabezpieczone 
przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref 
korzeniowych. 

Zabezpieczenie drzew zostało ujęte w projekcie zieleni, a opisane niżej zabiegi uwzględnione w 
przedmiarze robót. 
 Pnie drzew, na czas budowy, należy obłożyć deskami łączonymi ze sobą za pomocą sznura bądź 
drutu - w żadnym wypadku nie wolno wbijać w pień elementów mocujących (np. gwoździ czy 
wkrętów). Deski umieszczone wokół pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do niego 
przylegać, wysokość oszalowania 150-200cm, dolna część każdej deski musi być lekko wkopana w 
ziemię, oszalowanie należy przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej, minimum trzy na pniu 
(w odległości 40-60cm od siebie), w miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia 
powstałą przestrzeń między pniem i deskami należy wypełnić torfem lub jutą. 
 W obrębie koron należy maksymalnie ograniczyć poruszanie się pojazdów, nie wolno parkować, 
składować materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, betonu, cegieł oraz płynnych chemikaliów. 
Inne materiały wolno składować jedynie na paletach – czas składowania ograniczyć do minimum. 
Wszystkie prace prowadzone w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie. Powierzchnię wokół 
drzew należy pokryć 20cm warstwą żwiru, w strefie narażonej na większe obciążenia (ruch pojazdów 
mechanicznych) warstwę żwiru należy przykryć prefabrykowanymi płytami betonowymi. 
 Zasięg korony można ograniczyć częściowo na czas budowy poprzez odgięcie cieńszych gałęzi ku 
górze. Grubsze gałęzie kolidujące z pracami można również odgiąć ku górze i podwiązać szeroką 
taśmą ogrodniczą do wyższych konarów lub pnia. Pod żadnym pozorem nie wolno ciąć zdrowych 
gałęzi! 
 Przy wykonywaniu prac związanych z wykopami w sąsiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny 
pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być prowadzone etapowo – 
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odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie, aby możliwe było ich wykopanie i zasypanie w ciągu 
jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowiązany wykonać ekran korzeniowy. 
 Korzenie drzew nie powinny być również wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. Należy je 
ciąć prostopadle do osi bez wyrywania fragmentów drewna. Powierzchnia cięcia musi być równa i 
możliwie najmniejsza. Cięcie powinno być wykonywane ostrym narzędziem ogrodniczym. Nie wolno 
używać do tego celu łopat i narzędzi budowlanych. 
 Konieczność usuwania kolidujących korzeni >10 cm należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru ds. 
zieleni (prace musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia – park pod ochroną  
konserwatorską). Bezwzględnie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych – podtrzymujących 
statykę drzewa. 
 W przypadku konieczności pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sąsiedztwie 
drzewa (do 2m) strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem korzeniowym z 
desek. 
 Prace ziemne w obrębie koron drzew najlepiej wykonywać jesienią w okresie od października do 
listopada, należy unikać prowadzenia tego typu prac wiosną i latem. 
Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny być dokładnie podlane. 
 Docelowy projektowany poziom gruntu wokół adaptowanych drzew nie może różnić się od 
istniejącego poziomu o więcej niż +10 i -5cm. 
 Drzewa wymagające zabezpieczenia i ekranów zostaną wskazane przez Inspektorów robót 
ogrodniczych i budowlanych. 
 W przypadku kolizji projektowanych nawierzchni z korzeniami drzew istniejących należy 
każdorazowo zgłosić problem Inspektorowi Nadzoru. 
 W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek 
obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamielin, itp.) należy 
niezwłocznie zawiadomić o tym Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5 WARSZAWA, tel.: 695-67-02, fax.: 620-45-38. 

OST. 4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
bazy. 
 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. 

OST. 4.6. 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. 

OST. 4.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 Wybór miejsca zaplecza budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 
- oświetlenie i ogrzewanie (oprócz sezonu letniego) pomieszczeń pracowniczych, 
- doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania, 
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów poza zasięgiem stref korzeniowych istniejących drzew. 

OST. 4.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 Nawierzchnie ciągów sąsiadujących z terenem opracowania są głównie nawierzchniami asfaltowymi 
umożliwiającymi przejazd samochodów obsługi. Wjazd na teren Parku jest dopuszczony tylko dla 
samochodów obsługi. 
 Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą organizacji transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją ruchu. 

OST. 4.9. Ogrodzenie 

 Plac budowy obejmuje cały teren opracowania. Na czas prowadzenia prac budowlanych rejon 
prowadzonych prac należy wydzielić taśmą i oznakować. 

OST. 4.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
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Istniejące i projektowane nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli zachodzi 
niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt 
betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

OST. 5. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn  

 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 być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę przez niego 
upoważnioną. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 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 
Inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających 
przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym 
nadmiernego zagęszczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejących – do 5 ton. 

OST. 6. Wymagania dotycz ące środków transportu  

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Budowy. 

OST. 7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  

 Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót budowlanych. 
Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację. 
 Jednostki obmiaru – zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze: 

• korytowanie i roboty ziemne– m2, m3 
• nawierzchnie – m2 i cm grubości 
• rozbiórki – m3, m2 i szt. 
• obrzeża - mb, szt. 

OST. 8. Opis sposobu rozliczenia i odbioru robót budowlanyc h 

Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia i gotowości do odbioru 
wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. 
Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy 
sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen jednostkowych, z 
zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata 
za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych 
robót. 
 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w dokumentacji kontraktowej. O 
ich wykryciu powinien powiadomi ć Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.  
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w 
dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 7 i SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
OST.9. Dokumenty odniesienia:  -d okumentacja projektowa, - przedmiar robót 

Normy: 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 
w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-B-11100:1960 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
BN-8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

Wszystkie użyte do realizacji wyroby muszą posiadać aprobaty i atesty techniczne potwierdzające 
możliwość 
zastosowania w danym typie obiektu przy określonych wymaganiach san.-epid. i p.poż. lub odwołanie 
do zgodności z Polską Normą. 
Aprobaty i atesty należy dołączyć do protokołu odbioru. 
 
II. SST – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Jeśli w poniższych specyfikacjach szczegółowych nie zaznaczono inaczej, obowiązują wszystkie 
punkty z powyższej ogólnej specyfikacji OST. 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE  PRAC  
 

1. Roboty przygotowawcze 
……………………………………………................................................str.   6 
2. Wykonanie 
koryta.........................................................................................................................str. 10 
3. Betonowe obrzeża chodnikowe -  opory boczne alejek, rampy i stopni terenowych .................. 
str. 11 
4. Podbudowa z podsypki, tłucznia i  kruszywa 
łamanego…...........................................................str. 13 
5. Podbudowa z chudego betonu 
....................................................................................................str. 15 
6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
.................................................................................str. 17 
7. Nawierzchnia mineralna – warstwa dynamiczna i ścieralna....................................................... 
str. 19 
8. Krawężnik betonowe ……………………………...……………………….………….…............…… 
str. 22 
9. Chodnik z płyt bet. Chodnikowych…………………………………….…………….….............….… 
str. 28 
10. PT ASFALT Barwna powłoka do nawierzchni………………………………….…………....……… 
str. 33 

       11. Wykończenie, wymiana i regulacja pokryw studzienek ……………..…….………….….….......… 
str. 34 
 
INFORMACJE  O  TERENIE:  
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Działki na terenie planowanej inwestycji stanowią własność Inwestora. Roboty budowlane będą 
prowadzone na terenie wewnętrznym parku nie naruszając interesu osób trzecich z zachowaniem 
możliwości korzystania z parku.  Przyszła inwestycja nie pogorszy warunków ochrony środowiska  i 
będzie prowadzona z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 
 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
1.1. ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z tyczeniem alejek i ich  punktów wysokościowych. 

1.1.1. Tyczenie alejek i  punktów wysokościowych 

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

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

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

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

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport sprz ętu i materiałów  
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
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różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora 
Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie 
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.3. Odtworzenie osi trasy  
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Sposób odbioru robót  
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Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

  
 
2. WYKONANIE KORYTA  
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta pod alejki parkowe wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego (pogłębianie koryta po rozbiórkach). 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− drobny sprzęt budowlany (łopaty, kilofy), 
− samojezdny samochód wyładowczy do 5 t. 
− walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t . 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.2. Wykonanie koryta 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sąsiedztwie drzew. W trakcie prac należy zachować 
dużą ostrożność ze względu na korzenie drzew i istniejące uzbrojenie podziemne – w razie 
konieczności miejscami prace wykonywać ręcznie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
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W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie występującego na mapie przy 
wykonywaniu wykopów należy przerwać prace i skonsultować się z Inwestorem i Projektantem. 
5.3. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
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. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od Is = 0,97 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
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. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +5 cm i -5 cm. 
6.2. Równo ść koryta  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3. Rzędne wysoko ściowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.4. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło ża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża min.  Is = 0,97 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 

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

podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE - OPORY BOCZNE ALEJEK, RAMPY I STOPNI 
TERENOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem obrzeża chodnikowego. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
obrzeża betonowe 8x30 cm, odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 
[8],  
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.2. Betonowe obrze ża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.2.1 Kształt i wymiary 
Obrzeża betonowe o wymiarach: 8x30 cm 
Dopuszczalne odchyłki w wymiarach obrzeży: 

-dla wysokości ± 2 cm 
-dla grubości + 2 cm  

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

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 
b,   h  3  3 

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby,i 
uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie:   
 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 

2.2.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
2.2.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy C20/25 i C25/30. 
2.3. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
2.3.1. Piasek 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 
2.3.2.  Cement 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 
2.3.3.  Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 
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2.4. Materiały na ławy i masa zalewowa 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113 [6]. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do ustawiania obrze ży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport obrze ży betonowych 
Obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.2. Podło że lub podsypka  
Podłoże pod ustawienie obrzeża dla alejek pieszych stanowi podsypka cementowo – piaskowa 1:4  o 
grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
podsypką cementowo – piaskową i jej zagęszczenie. 
Oporniki dla alejek pieszo jezdnych stanowią obrzeża ustawiane na ławach z chudego betonu C12/15 
i na pospółce.  
5.3. Ustawienie obrze ży chodnikowych 
Obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-

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

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

4. PODBUDOWA  Z PODSYPKI, TŁUCZNIA I KRUSZYWA ŁAMAN EGO 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych stabilizowanych 
mechanicznie. 
Pod warstwami podbudowy zastosowano geowłókninę. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Geowłóknina ochronna 200g/m2  
2.2. Materiały na warstwę odsączającą 
− piasek, żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
2.3. Materiały na podbudowę z kruszywa  
-    tłuczeń i kruszywo łamane wg PN-B-11112  

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
Geowłóknina ochronna 200g/m2 układana pod warstwą odsączającą z piasku z zakładem ok. 30cm. 
Układanie geowłókniny zgodnie z zaleceniami producenta.  
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. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być zgodny z normą  BN-77/8931-12. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +1 cm, -1 
cm. 
6.2. Równość podbudowy 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą ±8 mm.  
6.3. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
6.4. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -1 cm. 
6.5. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
6.6. Nośność podbudowy 
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

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

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z chudego betonu 

2. MATERIAŁY 
2.1. Cement 
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17] klasy 32,5. 
Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach 
zgodnych z PN-B-19701 [17]. 
2.2. Kruszywo 
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
− żwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15], 
− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18]. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych  zgodnych z PN-S-96013 
[22]. 
2.3. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19].  
2.4. Chudy beton 
2.4.1. Wymagania dla chudego betonu 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-S-96013  [22] 
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-S-96013   [22] 
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-B-06250 [3] 
4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej 

niż: 
30 PN-S-96014  [23] 

2.4.2. Skład chudego betonu 
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 
130 kg/m3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
 
2.4.3. Projektowanie chudego betonu 
Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. 
Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 
a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1], 
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19], 
c) wyniki badań kruszywa , 
d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22], 
f) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3], 
g) wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23]. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura  
powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.  
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 
5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej 
Podbudowę z chudego betonu wykonać  w jednej warstwie o grubości  20 cm, po zagęszczeniu. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu dużego, II-ga metoda 
oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
5.4. Spoiny robocze 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin 
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 
5.5. Pielęgnacja podbudowy 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji 
poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 6.1. Wilgotno ść mieszanki  
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
6.2. Zagęszczenie podbudowy  
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] 
(metoda II). 
 6.3. Uziarnienie mieszanki  
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 
Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 
6.4. Grubo ść warstwy podbudowy  
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić 
się od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm. 
 
6.5. Wytrzymało ść na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki 
do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 
sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [22]. Trzy próbki należy badać 
po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.   
6.6. Równo ść podbudowy 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
-   9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
6 7. Rzędne wysoko ściowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6 8. Grubo ść podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  1 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
  6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  9.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

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

organicznych 
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i 

mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
17. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 
19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod 

badań 
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

6. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

2. MATERIAŁY 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości  60 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
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3. TRANSPORT 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodem skrzyniowym, 
wywrotką i samochodem dostawczym w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Podło że 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7]. 
4.2. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  
być zgodny z dokumentacją projektową. 
4.3. Obramowanie nawierzchni  
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04.  
4.4. Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
4.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
  
 
6. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
− Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
− Spadki poprzeczne 
− Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

0,5%. 
− Niweleta nawierzchni 
− Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1 cm. 
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− Szerokość nawierzchni 
− Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
− Grubość podsypki 
− Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzcni z kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, -ewentualnie wykonanie podbudowy, -wykonanie podsypki, 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie podsypki, 
− zagęszczenie nawierzchni, 
− zamulenie piaskiem 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

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

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
 
 8. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
  
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników: 
   betonowych na ławie betonowej z oporem, 
   betonowych wtopionych na ławie betonowej zwykłej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 



 

 20  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
   krawężniki betonowe, 
   piasek na podsypkę i do zapraw, 
   cement do podsypki i zapraw, 
   woda, 
   materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Kraw ężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
2.3.1. Typy. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U - uliczne, 
2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 
betonowych: 
   prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
−  prostokątne - rodzaj „b”. 
2.3.3. Odmiany 
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
   gatunek 1 - G1, 
   gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) 
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
2.4. Kraw ężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
 
 
a) krawężnik rodzaju „a”  
 

 
b) krawężnik rodzaju „b”  
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c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1.  Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężnik

a 
krawężnik

a 
l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

  

D 

  

b 

  

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

  

- 

  

- 

  

1,0 

  

Tablica 2.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

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

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad                  i 
uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby                       
i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 
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  - liczba max 2 2 

  - długość, mm, max 20 40 

  - głębokość, mm, max 6 10 

 
2.4.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 
wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
   nasiąkliwością, poniżej 4%, 
   ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
   mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2.  Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
PN-B-19701 [10].Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32, 5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a)   ławy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 

wymaganiom punktu 2.4.4, 
b)   ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c)   ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kraw ężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej iż 1/3 wysokości tej warstwy. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97              
według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław  
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie kraw ężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „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 
doustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
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Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne                            
z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
       Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne  odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
 Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m  ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 
e) · Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm 
na każde  100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a)  dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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 PŁATNO ŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
    dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
    wykonanie koryta pod ławę, 
    ew. wykonanie szalunku, 
    wykonanie ławy, 
    wykonanie podsypki, 
    ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
    wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
    ew. zalanie spoin masą zalewową, 
    zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
    przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

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

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 
 
 

 
9. CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych. 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót obj ętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika: 
− z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm, 
− z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
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1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja 
2.2.1. Rodzaje 

 W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych 
betonowych: 
A - płyta normalna kwadratowa, 
B - płyta połówkowa, 
C - płyta infuła, 
D - płyta narożnikowa ścięta, 
E - płyta narożnikowa kwadratowa. 

2.2.2. Odmiany 

 W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany: 
płyta jednowarstwowa - 1, płyta dwuwarstwowa - 2. 

2.2.3. Gatunki 

 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
rozróżnia się gatunki płyt: - gatunek I - G1, - gatunek II - G2. 
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-
03/03 [8]. 
Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1)o wymiarach 
35 x 17,5cm gat. I: 
Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8]. 
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób 
trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 
2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania technicz ne 
2.3.1. Kształt i wymiary 

 Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1. 

Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych 

 

Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych 

Rodzaj Wymiary płyt,   mm Grubość 
płyty a b c d płyty h,   mm 

A 
35 
50 - - - 

 

min 5 

B 
35 
50 

17,5 
25 - - 

 

max 7 

a b 

Rodzaj A  Rodzaj 

β 

d 

c 

α 

Rodzaj 

β 
α 

Rodzaj 
C 

c d 

Rodzaj 
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C 35 - 49,7 25  

D - - 49,7 25  

E - - - 25  

 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych 

Rodzaje Dopuszczalne odchyłki,   mm 
wymiaru Gatunek I Gatunek II 

a, b, c, d, h ± 2 ± 3 

 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych podano w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 
płyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi,  mm 2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

2.3.3. Składowanie 

 Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku 
sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, 
odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie 
przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

2.3.4. Beton i jego składniki 

2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych 

 Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy 
B 25 i B 30.  

W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna warstwa płyt powinna być wykonana z betonu 
klasy B 30. 

2.3.4.2. Cement 

Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki  klasy nie niższej niż 
„32,5” wg PN-B-19701 [4].  Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.3.4.3. Kruszywo do betonu: Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 
[2]. 

2.3.4.4. Woda  Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.5. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
 Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
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 Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodników 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport płyt chodnikowych 
  Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
  Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 
wysokości tej płyty. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych 
betonowych, podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z 
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Podsypka 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa ods ączająca 
 Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to 
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w OST D-04.02.01 „Warstwy 
odsączające i odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonow ych 
 Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
powyżej górnej krawędzi krawężnika. 
 Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy 
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
 Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 
zalać zaprawą cementowo-piaskową. 
 Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
 Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 
 Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących 
się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów 
dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku. 
5.6. Spoiny 
 Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na 
łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 
 Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 
płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 
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5.7. Pielęgnacja chodnika 
 Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku 
grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 
dni. 
 
6. kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
6.2.1. Badania płyt chodnikowych  
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [3]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych  powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg 
pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża:  
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: o szerokości do 3 m: ± 1 cm, o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, szerokości 

koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m2 
chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki 
oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i 
w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie 
powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
 Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 
 Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 
napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
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 Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 
10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
− ułożenie płyt, 
− wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. przepisy zwi ązane  
10.1. Normy  
 

 
 


