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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

podbudowy dla zadania: „BUDOWA DWÓCH WIAT O POWIERZCHNIACH DO 35M2 WRAZ Z 

 OGRODZENIEM CZĘŚCI TERENU I MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.” 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV). 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która 
stanowi warstwę nośną nawierzchni. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy: 
• wykonanie podbudowy piaskowej 
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robót, ich zgodnośd z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w „Wymaganiach ogólnych” Specyfikacji 00.01. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych 
i otoczaków. Kruszywo powinno byd jednorodne bez zanieczyszczeo obcych i bez domieszek gliny. 
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsączającej powinien spełniad wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna 
leżed między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku. 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byd ciągła i nie może przebiegad od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczad 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Właściwości kruszywa na podbudowy 
Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
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Wymagania dla piasku i piasku łamanego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Wymagania dla żwiru 

 
Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy 
stosowad wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988. Bez badao laboratoryjnych można 
stosowad wodociągową wodę pitną. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazad się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnid wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny byd stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakośd wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Kruszywa można 
przewozid dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywad się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie podłoża 
Podbudowa musi byd wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z ST i według zaleceo 
Inżyniera. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą byd wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiad naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury 
przygotowanej przez Wykonawcę na podstawie badao laboratoryjnych i zaakceptowanej przez 
Inżyniera, należy wytwarzad w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na koniecznośd zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byd od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu. 
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna byd rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubości po zagęszczeniu osiągnęły projektowane grubości. Grubośd pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczad 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byd 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpid do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczad walcami ogumionymi, walcami 
wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępowad stopniowo od krawędzi do środka 
podbudowy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny byd 
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania 
równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna byd zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej 
fazie zagęszczania należy stosowad sprzęt lżejszy, a w koocowej sprzęt cięższy. Zagęszczenie należy 
prowadzid do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od projektowanego. 
Wilgotnośd mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadad wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostad osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotnośd mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna byd zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnośd mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyd. Wskaźnik zagęszczenia 
podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawid wyniki tych badao Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 
te powinny obejmowad wszystkie właściwości określone w niniejszej ST 
Badania w czasie robót 
Częstotliwośd oraz zakres badao i pomiarów 

 
Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno byd zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Próbki należy 
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pobierad w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badao powinny byd 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Wilgotnośd mieszanki 
Wilgotnośd mieszanki powinna odpowiadad wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +1% -2%. Wilgotnośd należy określid według 
PN-EN 1097-5 [4]. 
Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywad się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II). 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzad wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste 
uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzed na metodzie obciążeo płytowych, według 
Instrukcji badao podłoża gruntowego Częśd II i nie rzadziej niż raz na 1000 m2 lub według zaleceo 
Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznad za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy podbudowy. 
Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowad ocenę wszystkich właściwości określonych w niniejszej ST. 
Próbki do badao pełnych powinny byd pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwośd oraz zakres pomiarów 
Tablica Częstotliwośd oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

 
 
Szerokośd podbudowy 
Szerokośd podbudowy nie może różnid się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Równośd podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyd 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN- 
68/8931-04 [14]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyd 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczad: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
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- 20 mm dla podbudowy pomocniczej, 
Spadki poprzeczne podbudowy 
Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczad -1cm, +0cm. 
Grubośd podbudowy 
Grubośd podbudowy nie może się różnid od grubości projektowanej o więcej niż: 
dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%. 
dla podbudowy zasadniczej ±10 %; 
Nośnośd podbudowy 
Moduł odkształcenia powinien byd zgodny z podanym w tablicy, 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują 
większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny byd naprawione przez spulchnienie lub 
zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokośd podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyd 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubośd do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Niewłaściwa grubośd podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny byd naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokośd, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
Niewłaściwa nośnośd podbudowy 
Jeżeli nośnośd podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych 
robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilośd wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilośd robót oblicza 
się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, 
z uwzględnieniem wymagao technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadad ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór należy dokonad zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy i dokumenty: 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeo 
organicznych 
PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-EN1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Częśd 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2000 Beton. Częśd 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośd 
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 1. Pobieranie próbek 
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PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 2. Badanie konsystencji metodą stożka 
opadowego 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 3. Badanie konsystencji metodą VeBe 
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 4. Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności 
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 5. Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpływowego 
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 6. Gęstośd 
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 
ciśnieniowe 
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Częśd 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 
do badania i form  
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Częśd 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badao 
wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Częśd 3. Wytrzymałośd na ściskanie próbek do badania 
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Częśd 4. Wytrzymałośd na ściskanie – Specyfikacja maszyn 
wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Częśd 5. Wytrzymałośd na zginanie próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Częśd 6. Wytrzymałośd na rozciąganie przy rozłupywaniu 
próbek do badania 
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Częśd 7. Gęstośd betonu 
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Częśd 8. Głębokośd penetracji wody pod ciśnieniem 
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Częśd 1. Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, 
ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-06250: 1988 Beton zwykły  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagao prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeo lub metod. 


