
    40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 tel/fax. ( 0-32 ) 251 78 64

E-mail : pylon-katowice@o2.pl

Konto   : PKO BP o/Kraków     39 1020 2892 0000 5702 0217 8515

  INWESTYCJA :

  OBIEKT : UL. SIENKIEWICZA - KONOPNICKIEJ - PRUSA - SPORTOWA 
 

  STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY

  OPRACOWAŁ: mgr inż. Adam BRAZIEWICZ

Upr. Nr 1182/94:  522/82

  INWESTOR : GMINA WR ĘCZYCA WIELKA
ul. Sienkiewicza 1

42-130 WRĘCZYCA WIELKA

DATA NR PROJEKTU UMOWA EGZ.

Lipiec 2009 118-09/07 186/2008 2

Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej
i Sportowej wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową 

w m. Wręczyca Wielka

SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                                                                                            
    
 

 
PYLON  Sp. z o.o. - Katowice                                                                                                                                        
 

 

 
  1

 
SPIS SPECYFIKACJI  

 
 „PRZEBUDOWA ULIC H. SIENKIEWICZA , B. PRUSA,                                          

M. KONOPNICKIEJ, SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  
WRĘCZYCA WIELKA” 

 
 

 
Nr Specyfikacji 

 
Nazwa 

 
Kod CPV 

 

 
Str. 

DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE - 3-18 

D.01.00.00     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8  

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 74274000-0 19-22 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 45111100-9 23-26 

D.01.02.08 Frezowanie nawierzchni asfaltowych 45111100-9 27-30 

D.04.00.00     PODBUDOWY 45233000-9  

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 45233000-9 31-36 

D.04.02.02 Warstwa odcinająca/wzmacniajaca z kruszywa nat. 45233200-1 37-40 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 45233200-1 41-44 

D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa łamanego 45233200-1 45-52 

D.04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego B20 45233200-1 53-62 

D.04.07.02 Podbudowa z betonu asfaltowego 45233200-1 63-74 

D.05.00.00     NAWIERZCHNIE 45233000-9  

D.05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 45233142-6 75-86 

D.05.03.23 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 45233142-6 87-98 

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 45233142-6 99-106 

D.05.03.26 Geosiatka 45233142-6 107-110 

D.06.00.00   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45230000-8  

D.01.02.01   Usunięcie warstwy humusu i darniny 05112000-5 111-112 

D.06.01.01   Umocnienie poboczy przez humusowanie 45232451-8 113-116 

D.07.00.00   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 45233200-1  

D.07.01.01   Oznakowanie poziome 45233221-4 117-120 

D.07.02.01   Oznakowanie pionowe 45233290-8 121-124 

D.08.00.00   ELEMENTY ULIC 45233000-9  

D.08.01.01   Krawężniki betonowe 45233252-0 125-128 

D.08.01.02   Krawężniki kamienne 45233252-0 129-132 
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D.08.03.01   Betonowe obrzeża chodnikowe 45233250-6 133-136 

D.03.00.00     ODWODNIENIE 45231000-5  

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 45231300-8 137-150 

D.01.00.00     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8  

 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i 
teletechnicznych 

45231000-5 
45232310-8 
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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
   
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące zadania pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją 
deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
 STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
   Zakres Robót objętych projektem przewiduje: 

− niezbędne prace przygotowawcze, 
− wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 
− dokonanie niezbędnych rozbiórek 
− wykonanie koryta jezdni, wjazdów, chodników  
− ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej 
− wykonanie konstrukcji jezdni wjazdów, chodników  
− wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu 
− rekultywacja terenu przyległego do zakresu robót ziemnych 

   
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:  
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 

D.01.02.08 Frezowanie nawierzchni asfaltowych 

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D.04.02.02 Warstwa odcinająca/wzmacniajaca z kruszywa nat. 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.05 Podbudowa z kruszywa łamanego 

D.04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego B20 

D.04.07.02 Podbudowa z betonu asfaltowego 

D.05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

D.05.03.23 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

D.05.03.26 Geosiatka 

D.01.02.01   Usunięcie warstwy humusu i darniny 

D.06.01.01   Umocnienie poboczy przez humusowanie 

D.07.01.01   Oznakowanie poziome 

D.07.02.01   Oznakowanie pionowe 
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D.08.01.01   Krawężniki betonowe 

D.08.01.02   Krawężniki kamienne 

D.08.03.01   Betonowe obrzeża chodnikowe 

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych 

 
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: 
 
45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , roboty ziemne 
45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 
 
1.3.2.  STWiORB są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 „Zakres i forma specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
 Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.6. Inżynier - instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki w 
stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji Robót określono w kontrakcie. Obowiązki Inżyniera może pełnić osoba 
prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, o wyznaczeniu, której, Zamawiający powiadomił 
Wykonawcę na piśmie. 
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.12. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.13. Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
1.4.14. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
1.4.15. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
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1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.23. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.24. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.30. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
1.4.31. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.32. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości . 
1.4.33. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 
1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia charakterystykę i wymiary obiektu budowlanego, 
stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów głównych 
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 

W razie konieczności Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentację techniczną dotyczącą: 
− miejsc dokopu gruntów, 
− miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, 
− miejsc pozyskania materiałów miejscowych, 
− miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe, 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  DM.00.00.00.  
 

 
„PYLON”  Sp. z o.o. – Katowice                                                                                                7 
 

 

− dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego. 
 Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami 
terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną 
środowiska naturalnego. 
 W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji przed rozpoczęciem Robót określonych Kontraktem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
  

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
a) STWiORB, 
b) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB 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. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i 
wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru aktualny projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
  

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

− W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
− 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. 
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− Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 Wykonawca zobowiązany jest uzyskanie wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania 
odpadów zgodnie Ustawą o odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r), a w cenie kontraktu musi uwzględnić cenę odwozu 
  i składowania. 
 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
  

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

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiORB, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
  

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

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.89.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
    

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy 
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
    

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

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

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
 Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie 
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały 
utrzymaniu letniemu i zimowemu. 
 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, 
oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 Reasumując niżej wymienione koszty: 
zabezpieczenia terenu budowy wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających, nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
     

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13.  Wykopaliska 
    

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym                   
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.   Źródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

− Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji; 

− Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzou lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Insektora Nadzoru.W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

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

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 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. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
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normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzeń obcych. 
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzeń w uzgodnieniu z jego 
właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu oraz koszty płatnych nadzorów 
użytkowników urządzeń obcych  nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

− część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

− część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp.,  
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

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

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4 Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za 
niewiarygodne, to może żądać powtórzenia tych badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania STWiORB to 
koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektora Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

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

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 (2)  Księga Obmiarów  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 (3)  Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej                    
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 
 (4)  Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 
 (5)  Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach 
sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój poprzeczny. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiORB. 

Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi bądź też krawędzi elementu oraz 
jego szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzielić na mniejsze powierzchnie regularne, 
obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
 Wykonawca wskaże dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Inspektorowi Nadzoru 
prowadzenie bieżącej kontroli wymagań określonych w STWiORB. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB  i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 

8.4.1.      Zasady odbioru ostatecznego Robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, Robót uzupełniających lub Robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
e) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
f) STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
g) recepty i ustalenia technologiczne, 
h) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB i ew. PZJ, 
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze stwIorb i ew. PZJ, 
k) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z stwIorb i PZJ, 
l) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
m) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
n) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym  
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 
 Opłatę administracyjną za (ewentualną) wycinkę drzew ponosi Zamawiający. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DM.00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót i powinien 
być uwzględniony w cenie Kontraktowej. 
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje: 

− w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych Robót - 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami nowego projektu organizacji 
ruchu na czas trwania Robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
− opłaty/dzierżawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
− Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 
108, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z późniejszymi zmianami. 
4. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami. 
6. Warunki Kontraktu. 
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D. 01.00.00    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D. 01.01.01    WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem  trasy drogowej i jej punktów wysokościowych dla 
zadania pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  
w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
     

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót pomiarowych, związanych z 
wyznaczeniem  trasy i punktów wysokościowych oraz obsługą geodezyjną realizacji zadania. 
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) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
e) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, 
f) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi                            
i określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Niezbędne dane  podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Do stabilizacji 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. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

 Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprzętu  

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, taśmy stalowe i parciane. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
  
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podstawowe zasady prowadzenia Robót 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy i dostarczyć 

Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania punktów głównych 
w terenie. 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 ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, 
niniejszymi STWiORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli 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. 
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że Roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 

Punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 
trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi robót. 
 Reper roboczy należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej.  
Rzędne repera należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 

określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. 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. 
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 7.  OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt 7. 
  
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
 Jednostką obmiarową Robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt 8. 
  
8.2.  Sposób odbioru robót 
 

Odbiór Robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Cena 1 kilometra [ km] wykonanych Robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie reperów roboczych, 
− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
1979. 
5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
8. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 
9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 
10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 
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D. 01.02.04    ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg dla zadania pn.          
„Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  
w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg i ulic w ramach Robót przygotowawczych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni, parkingów 
- rozebranie podbudowy z kruszywa  
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
- rozebranie nawierzchni chodnikowej i wjazdów z asfaltobetonu 
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych, 
- rozebranie krawężników i obrzeży wraz z ławami betonowymi 
- demontaż i przestawienie istniejącej wiaty przystankowej 
- załadunek i odwóz gruzu na wysypisko samochodem samowyładowczym, 
- załadunek, odwóz i utylizacja gruzu z rozbiórki warstw bitumicznych, składowanego w pryzmach. 

w ilościach i lokalizacjach szczegółowo przedstawionych w przedmiarze Robót 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi                            
i określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST DM-00.00.00  
- „Wymagania Ogólne” pkt 2. 
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3.   SPRZĘT 
 

 Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 
− młoty pneumatyczne, 
− piły spalinowe, 
− koparko – ładowarki, 
− samochody samowyładowcze, 
− drobny sprzęt ręczny. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2.  Transport materiałów z rozbiórki 
  

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 
  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt Technologii i Organizacji prac 
rozbiórkowych uwzględniające wszystkie warunki  w jakich prowadzone będą roboty.  

Przed rozpoczęciem rozbiórki nawierzchni asfaltowej lub betonowej należy wyznaczyć nawierzchnię 
przeznaczoną do rozbiórki i wykonać odcięcie wyznaczonej do rozbiórki nawierzchni piłą mechaniczną, 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

Kontrola jakości  Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową Robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
- dla wszelkich nawierzchni i podbudowy  - metr kwadratowy [m2]  , 
- dla krawężników z ławą betonową, obrzeży  - metr [m] , 
- dla przestawienia wiaty przystankowej    - komplet [kpl] , 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne”  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
a)  dla rozbiórki warstw nawierzchni bitumicznych i betonowych : 
- wyznaczenie nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- odcięcie wyznaczonej nawierzchni piłą mechaniczną, 
- rozkucia i zerwanie nawierzchni, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
 
b)  dla rozbiórki warstw nawierzchni z elementów prefabrykowanych  : 
- wyznaczenie nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucia i zerwanie nawierzchni, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
 
c) dla rozbiórki warstw podbudowy: 
- wyznaczenie nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucia i zerwanie podbudowy, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

 
d) dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 
- dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 
- odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i  ław betonowych, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

 
e) dla przeniesienia wiat przystankowych: 
- odkopanie ręczne stalowych mocowań kształtowników wiaty 
- przeniesienie wiaty do nowej lokalizacji 
- wkopanie i dobetonowanie słupków wiat 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112, poz 1206) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126) 
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D.01.02.08 FREZOWANIE  NAWIERZCHNI  ASFALTOWYCH  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno dla inwestycji  pn.  „Przebudowa ulic H. 
Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca 
Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
     

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą frezowania na zimno warstwy nawierzchni 
bitumicznej  w ilościach i lokalizacjach wyszczególnionych w przedmiarze robót (Zadanie I i Zadanie III ). 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.  
1.4.2.  Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.  
1.4.3 Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w ST D.00.00.00 - „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY   
 
 Nie występują.  
 
3.  SPRZĘT  
 
 Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, na 
określoną głębokość, z dokładnością określoną w p. 5 niniejszej ST.  
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia i zapewniać 
zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i  podłużnych powierzchni po frezowaniu. 
Wymaganą równość określono w p. 5 niniejszej ST. Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie 
o ile zachowana zostanie dokładność skrawania podana w p. 5. Frezarka powinna być wyposażona w przenośnik 
sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na samochody.  
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 Zaleca się frezowanie współbieżne (tzn. takie w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest 
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki). Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. 
takie w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.  
 Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w kontrakcie, przy jak 
najmniejszych zakłóceniach w ruchu.  
 Wykonawca powinien używać tylko frezarek zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Do uzyskania akceptacji sprzętu przez Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, 
a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.  
 Ogólne wymagania dla sprzętu podano w ST D. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne”.  
 
4.  TRANSPORT  
 
 Do transportu sfrezowanego materiału należy stosować samochody samowyładowcze. Transport 
powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postoju i przy minimalizacji zakłóceń w ruchu 
drogowym.  
 Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne”. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
  
 Przed rozpoczęciem frezowania nawierzchnię należy oczyścić wg  ST  D. 04.03.01-”Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości oraz do pochyleń podłużnych 
i poprzecznych zgodnych z dokumentacją Projektową. Nawierzchnia powinna być sfrezowana z dokładnością ± 
5 mm. Nierówności  powierzchni po sfrezowaniu mierzone łatą 4-metrową nie powinny przekroczyć 8 mm. Jeśli 
w czasie Robót ma być dopuszczony ruch drogowy po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
a) Należy dokładnie usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię.  
b) Wysokość podłużnych pionowych krawędzi między sfrezowanym i niesfrezowanym pasem ruchu nie może 

przekraczać 40 mm. 
c)  Krawędzie poprzeczne między sfrezowanym i niesfrezowanym pasem ruchu na zakończenie dnia roboczego 

powinny być klinowo ścięte.  

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Sprawdzenie równości podłużnej i poprzecznej  
  

Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu, mierzone jak określono  
w  p. 5, wynoszą 8 mm.  
 
6.2.  Sprawdzenie szerokości frezowania  
  

Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością                 
±50 mm.  
 
6.3.  Sprawdzenie głębokości frezowania  
  

Głębokość frezowania powinna być zgodna  z określoną w Dokumentacji Projektowej z dokładnością   
±5 mm.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
 Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien być dokonany na budowie. Jednostką obmiaru 
jest  metr kwadratowy [m2]  warstwy sfrezowanej na średnią głębokość określoną w przedmiarze. Obmiar Robót 
odbywa się w obecności  Inżyniera i wymaga jego akceptacji.  
 Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo sfrezowanych powierzchni nie wykazanych 
w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.  
 Nadmierna głębokość sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o 
dodatkową zapłatę.  
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8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
 Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inżynier na zasadach Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, określonych w ST D. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne”.  
 Odbioru dokonuje Inżyniera na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z  bieżącej kontroli Robót i 
ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin powierzchni po frezowaniu.  
 W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania Robót poprawkowych, które 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym  z Inżynierem.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) powierzchni frezowania, z odwozem destruktu zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości Robót oraz na podstawie wyników pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje: 
− inwentaryzację stanu istniejącego nawierzchni, 
− prace pomiarowe, 
− usunięcie łat z asfaltu lanego na pełną głębokość ich występowania, 
− frezowanie na pełną głębokość, 
− wywiezienie materiału na składowisko, 
− oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu, 
− oznakowanie Robót i jego utrzymanie. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.  Normy  
 

1.  BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni   planografem i łatą."  
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D.04.00.00     PODBUDOWY 
 
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  I  ZAG ĘSZCZANIEM  PODŁOŻA   
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem                     
i zagęszczaniem podłoża dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i 
Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych wykonaniem 
wykopów i nasypów oraz profilowania i zagęszczenia koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dla : 
jezdni, chodników, wjazdów posesyjnych, dróg manewrowych i parkingów na powierzchniach i o głębokościach 
określonych szczegółowo w przedmiarze robót. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Niezbędne dane podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 Nie występują  
 
3.  SPRZĘT 
 

 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST 
DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogólne”, p. 3. 

 Przy mechanicznym zagęszczaniu podłoża gruntowego Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

1. Do profilowania podłoża: 
- koparko-ładowarka, 
- sprzęt ręczny. 
2. Do zagęszczania podłoża: 
- lekki walec ręczny 
- zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne, 
- inny sprzęt ręczny. 

 Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego sprzętu 
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 
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4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do realizacji robót , wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą przebiegu istniejącego i projektowanego uzbrojenia. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego przy wykonywaniu wykopów -roboty ziemne należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli i 
w oparciu o udzielone przez nich wytyczne. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji Robot na 
czas Robót i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane koryto. 
Harmonogram powinien uwzględniać wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć koryto przed 
zawilgoceniem. 

W czasie prowadzenia Robot należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia 
ewentualnych wód opadowych. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta staje się własnością Wykonawcy. 
 
5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika 
Projektu/Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia wg tab. 1. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

 Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z 
BN77/893142 lub w przypadku występowania w podłożu gruntów gruboziarnistych - płytą VSS zgodnie z PN-S-
02205. 

 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej: 
- w gruntach niespoistych    +2% 
- w gruntach mało i średnio spoistych  + 0% i -2%, 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem 

do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub użyć środków 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na własny 
koszt. 

 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpi do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. 

Wskaźnik zagęszczenia Is  należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12. Nośność należy określać za 
pomocą obciążenia płytą statyczną VSS, na podstawie wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205. 
W przypadku występowania w wykopie gruntów gruboziarnistych badanie to można również wykorzystać do 
określenia zagęszczenia poprzez sprawdzenie wskaźnika odkształcenia Io. 

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is  lub wskaźnika odkształcenia Io=E2 /E1, oraz wartości wtórnego 
modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1. 

Tab. 1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
Rodzaj podłoża Is , 

nie mniej niż 
Io , 

nie więcej niż 
E2 , 

nie mniej niż ( Mpa) 
Podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni KR2 

1,00 2,20 100,0 
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Podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni KR3 i 
KR 4 

1,03 2,20 120,0 
 

Podłoże pod nawierzchnie 
wjazdów do posesji 

1,00 2,20 100,0 

Podłoże pod nawierzchnie 
chodników  

1,00 2,20 80 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania   środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu/Inżyniera. 

W projekcie uwzględniono wykonanie warstwy wzmacniającej z pospółki o grubościach i lokalizacjach 
szczegółowo określonych w przedmiarach robót,  celem spełnienia wymagań gruntowych zagęszczenia, 
wskaźnika odkształcenia i nośności. 
 
5.3.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Kierownika Projektu.Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.Po osuszeniu podłoża 
Kierownik Projektu oceni jego Stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D.M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania w czasie Robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częśtotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych , co 100m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych , co 100m dla pozostałych dróg 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 
 
6.2.2. Szerokość koryta ( profilowanego podłoża ) 
 Szerokość korony nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
 niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta ( profilowanego podłoża ) 

Nierówności koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą .Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć za pomocą 2 lub 1 metrowej łaty               
i poziomicy co najmniej 10 razy na 500 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 
poziomych: na początku, w środku i końcu każdego łuku kołowego. 

 Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0.5 %. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta ( profilowanego podłoża ) 
Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 
wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego 
odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn. 
gdy wskaźnik zagęszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie określić potrącenia za 
niewłaściwe zagęszczenie. 

6.2.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta ( profilowanego podłoża ) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  
 Jednostką obmiarową jest  

- metr kwadratowy [m2]  wykonanego i odebranego koryta o określonej głębokości 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
  
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt8. Roboty 
wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru Robót zanikających. Wykonawca zgłasza Inżynierowi do 
odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża).  Do odbioru Wykonawca 
przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli Robót. W przypadku usterek Inżynier ustali zakres 
wykonania Robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie Robót 
według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” 
pkt.9 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  
Cena jednostkowa wyprofilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− płatny nadzór właścicieli urządzeń obcych 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze  
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie wraz z opłatą za składowanie 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
1. PN-87/S-02201 „Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i  określenia.” 
2. PN-B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.” 
3. PN-B-06714-17 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.” 
4. BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  podłoża 

przez obciążenie płytą.” 
5. BN-75/8931-03 „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.” 
6. BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem  
 i łatą.” 
7. BN-77/8931-05 „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża  nawierzchni podatnych.” 
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D.04.00.00      PODBUDOWY 
 
D.04.02.02 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej z mieszanki 
z kruszywa naturalnego   dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej 
i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować              
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem warstwy odsączającej/wzmacniającej   z pospółki  
- pod jezdnie o grubości 25 cm 
- pod zatoki autobusowe i drogę manewrową przy budynku Gminy o grubości 30 cm 
- pod wjazdy, parkingi i  chodniki 10 cm    
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST D.M-00.00.00  
- „Wymagania Ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
  
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy są: zwir i mieszanka naturalna porfirowa , klasa I 
i II  wg PN-B-1 1111:1996; 
 
2.3. Źródła materiałów 
 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
Robót nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Robót z użyciem tych materiałów, Wykonawca powinien 
dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki 
badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w 
p. 2.1. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 
Kierownika Projektu, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i wyniki ewentualnych 
badań laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu pokażą, zgodność cech materiałowych z 
wymaganiami określonymi w p. 2.1. Zaakceptowanie źródła materiałów nie oznacza, ze wszystkie materiały z 
tego źródła będą przez Kierownika Projektu przyjęte do wbudowania. Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, 
które nie spełnią wymagań określonych w p.2.1. zostaną odrzucone. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 
na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca Robót powinien zabezpieczyć 
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kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M-00.00.00  - „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania Robót 
 
 Przy wykonaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie 
sprzętem: - płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych, 
 Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
 
 Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt5 
 
5.2.   Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże pod warstwę odcinającą powinno spełniać wymagania określone w D.04.01.01. 
Warstwa odcinająca powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do warstwy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

5
85

15 ≤
d

D
  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub warstwy odsączającej, 

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

2,1
90

50 ≤
O

d
  (2), 

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

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania warstwy odcinającej powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
 
 Kruszywo do wykonania warstw powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości ręcznie lub 
mechanicznie. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu 
była równa grubości projektowanej. Warstwy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy . Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. 

Wskaźnik zagęszczenia Is  należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12. Nośność należy określać za 
pomocą obciążenia płytą statyczną VSS, na podstawie wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205. 
W przypadku występowania w wykopie gruntów gruboziarnistych badanie to można również wykorzystać do 
określenia zagęszczenia poprzez sprawdzenie wskaźnika odkształcenia Io. 

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is  lub wskaźnika odkształcenia Io=E2 /E1, oraz wartości wtórnego 
modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1. 
Tab. 1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
 

Rodzaj podłoża Is , 
nie mniej niż 

Io , 
nie więcej niż 

E2 , 
nie mniej niż ( Mpa) 

Podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni KR3 i 
KR4 

1,03 2,20 120,0 
 

Podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni jezdni KR2 

1,00 2,20 100,0 
 

Podłoże pod nawierzchnie 
wjazdów do posesji 

1,00 2,20 100,0 

Podłoże pod nawierzchnie 
chodników  

1,00 2,20 80 

 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia . Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Wilgotność kruszywa  przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności 
optymalnej  z tolerancją od - 20% do + 10%.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D.M. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
 
 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania Robót i przedstawić wyniki badań Inżynierowi. Badania powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszyw określone w p.2.3. 
 
6.3. Badania w czasie Robót 
 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą .Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0.5 %. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 

Grubość warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją  +1 cm  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm , uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy oraz wartości modułów odkształcenia , powinny być zgodne z 
wymaganiami  podanymi  w tablicy 1 pkt 5.3 
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Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać według  PN-B-06714-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20% do + 10%. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  
 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2]  wykonanej warstwy o mrozoochronnej o podanej  
grubości. 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
 

Odbiór warstwy jest dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i u1egających zakryciu zgodnie 
z SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” i powinien być przeprowadzony w czasie umoż1iwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu Robót. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót. 
Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżcej kontroli jakości 
materiałów i Robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 

Do odbioru zagęszczenia warstwy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wartości 
wskaźnika zagęszczenia wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie 
bieżącej kontroli zagęszczania warstwy. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier/Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania Robót 
poprawkowych. roboty poprawkowe lub wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem/Kierownikiem Projektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt.9 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Płaci się za metr kwadratowy [m2]  wykonanej warstwy. 
 
Cena jednostkowa wykonanej warstwy z  pospółki obejmuje : 

- prace pomiarowe , 
- dostarczenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o właściwej grubości i 

jakości materiału, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- utrzymanie warstw. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
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. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  
4. BN-75/8931-03 „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych  
5. BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą.” 
6. BN-77/8931-05 „Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.” 
7. BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.” 
8. PN-B-11111 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   
 drogowych . Żwir i mieszanka.”                   
9. PN-B-11112 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.”    
10. PN-B-11112 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.”                        
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D.04.00.00 PODBUDOWY 
 
D. 04.03.01 OCZYSZCZENIE   I   SKROPIENIE   WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej` 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstwa 
konstrukcyjnych dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  
wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonać przed ułożeniem każdej następnej 
warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, czyli: 
− na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, 
− na podbudowie zasadniczej z BA  
− na warstwie wiążącej z BA, 
− na sfrezowanych powierzchniach przed ułożeniem geosiatki 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi ST D.00.00.00 - „Wymagania Ogólne”  

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 

 Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Kierownika –

Projektu i muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 
 Do skropienia warstw konstrukcyjnych używa się: 

− do warstw z kruszywa łamanego — kationową emulsję asfaltową średniorozpadową  klasy K2, 
− do skropienia warstw bitumicznych — kationową emulsję asfaltową, szybkorozpadową klasy K1-50 lub K1-60, 
o właściwościach zgodnych z ,,Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99”; IBDiM 
Warszawa 1999; Zeszyt Nr 60. 
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Wymagania dla kationowe emulsji asfaltowej średniorozpadowej klasy K2 
Lp. Badane właściwości Metoda badania Wymagania 
1 Zawartość lepiszcza ,% wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2. 50-70 
2 Lepkość wg Englera, 0E wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4. > 3 
3 Lepkość BTA Ø 4mm,s wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5. 15 
4 Jednorodność % Ø0,63mm wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. < 0,10 
5 Jednorodność % Ø0,16mm wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. < 0,25 
6 Sedymentacja,% wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8. ≤ 5,0 
7 Przyczepność do kruszywa, % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9. ≥ 85 
8 Indeks rozpadu, g/100g wg WT zeszyt 60 pkt. 5.10. 80-130 

 
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej klasy  K1-50 lub K1-60: 

  
Lp. Badane właściwości Metoda badania Wymagania 

K1-50 K1-60 
1 Zawartość lepiszcza ,% wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2. 50-70 58-60 
2 Lepkość wg Englera, 0E wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4. > 3 3-15 
3 Lepkość BTA Ø 4mm,s wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5. - - 
4 Jednorodność % Ø0,63mm wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. < 0,10 < 0,20 
5 Jednorodność % Ø0,16mm wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. < 0,25 < 0,25 
6 Sedymentacja,% wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8. ≤ 8,0 ≤ 5,0 
7 Przyczepność do kruszywa, % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9. ≥ 85 ≥ 85 
8 Indeks rozpadu, g/100g wg WT zeszyt 60 pkt. 5.10. < 90 < 90 

 
Kationowa emulsja asfaltowa klasy K 1-50 lub K 1-60 powinna być wyprodukowana wyłącznie z asfaltu 

D 70/100, D50/70 lub twardszego. Niedopuszczalne jest stosowanie emulsji szybkorozpadowych 
wyprodukowanych z asfaltów rodzaju 100/150 lub większych. 

Orientacyjne zużycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia warstw 
konstrukcyjnych powinno być takie, aby po odparowaniu wody z emulsji ilości asfaltu wynosiły odpowiednio: 
− warstwy z kruszywa łamanego: 0,5 ÷ 0,7 kg/m2, 
− nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni: 

o połączenie nowych warstw (podbudowa, wiążąca) - 0,1÷ 0,3 kg/rn2, 
 

Dokładne zużycie emulsji powinno być ustalone na odcinku próbnym, w zależności od rodzaju warstwy, 
stanu jej powierzchni oraz zawartości asfaltu w emulsji. Ilość lepiszcza powinna być dobrana w taki sposób, aby 
zapewniała całkowite pokrycie emulsją skrapianej powierzchni a jednocześnie nie powodowała spływu emulsji 
po nawierzchni. Ustaloną próbnie ilość lepiszcza akceptuje Kierownik Projektu. 

Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. 
Przechowywanie i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST 
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”, p. 3. 
 
3.2.  Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
 

 Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie urządzeń 
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do 
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w 
urządzenia odpylające. 
 

 Nie zaleca się oczyszczania nawierzchni wyłącznie za pomocą dysz ze sprężonym powietrzem, ze 
względu na małą efektywność i dokładność pracy. Dysze stosujemy wyłącznie jako sprzęt pomocniczy. 
 
3.3.  Sprzęt pomocniczy 

- sprężarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne. 
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3.4. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących 
parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− ilości lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak, aby było możliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności 
pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 
− ciśnieniem lepiszcza, 
− obrotami pompy, 
− prędkością jazdy skrapiarki, 
− temperaturą lepiszcza. 

 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości ustalonej wg p.2. 
 
4. TRANSPORT 
 

 Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie 
beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda 
powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do 
transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez 
oczyszczenie mechaniczne i/lub przy użyciu sprężonego powietrza. 
 
5.2.  Skropienie warstw nawierzchni 
 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana 
woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 

 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Kierownika Projektu jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno 

dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową. ) 
 Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale od 20 do 40 0C lub 

zgodnie z zaleceniami producenta. 
W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. Skropienie 

powinno być równomierne a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być równa ilości 
założonej w pkt.2. z tolerancją ±10 %.  

Wymaganą ilość skropienia w zależności od rodzaju emulsji, rodzaju podłoża oraz układanej mieszanki 
mineralno-bitumicznej, należy ustalić na odcinku próbnym. 

 Zużycie kationowej emulsji asfaltowej, zgodnej z wymaganiami SST, do skropienia warstw 
konstrukcyjnych powinno być  takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilość pozostałego asfaltu pozwoliła na 
właściwe sczepienie warstw konstrukcyjnych. Orientacyjne wartości podano w Zeszycie Nr 60 IBDiM: 
,,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. 

 Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na całkowity rozpad 
emulsji i odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej 
- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/rn2 emulsji asfaltowej, 
- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/rn2 emulsji asfaltowej, 
- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/rn2 emulsji asfaltowej. 

 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

 Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Badania i kontrola przed przystąpieniem do Robot 
 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
6.2.  Badania i kontrola w czasie Robót 
 
6.2.1. Badania Lepiszczy 
 

Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta, z tym, ze Wykonawca powinien 
kontrolować dla każdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkość według PN-77/C-040 14 lub PN-77/C-
97031. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2. 

Atesty producenta powinny zawierać informacje m.in. o rodzaju asfaltu użytego do produkcji emulsji 
asfaltowej. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po 
odparowaniu wody należy wykonać według metody podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. 
Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Badanie należy przeprowadzać każdorazowo przed 
rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostką  obmiarową jest: - metr kwadratowy [m2] oczyszczonej i skropionej powierzchni, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbiór oczyszczonej i skropionej nawierzchni podlega zasadom odbioru Robót zanikających                       
i ulegających zakryciu wg zasad określonych w ST D. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne”. 
 Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawianych przez Wykonawcę 
w odniesieniu do jakości materiałów i wykonanego skropienia według wymagań określonych w punktach 2 i 5. 
 W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania Robót poprawkowych.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m2) oczyszczenia i skropienia warstw 
konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru. 

 Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb, 
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
− odwóz zanieczyszczeń na wysypisko, 
− ręczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostępnych dla urządzeń mechanicznych, 
− zakup i transport lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury, 
− wykonanie odcinka próbnego z określeniem wymaganej ilości skropienia, 
− skropienie warstwy lepiszczem w ilości wynikającej z wyników uzyskanych na odcinkach próbnych, 
− przeprowadzenie badań lepkości emulsji i ilości skropienia, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-771C-040 14  Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera. 
PN-651S-96033   Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych. 
,,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. Wydanie II poprawione i uzupełnione, 
IBD1M Warszawa 1999, (Zeszyt Nr 60). 
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D.04.04.05   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem  podbudowy z kruszywa łamanego 
dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z 
kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                          
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego porfirowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu: 
  - 0/63 mm pod konstrukcje jezdni 
  - 0/31,5 mm pod konstrukcje wjazdów, parkingów i chodników 

 i grubościach określonych szczegółowo w przedmiarze robót  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
  
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi                              
i określeniami podanymi ST D.00.00.00 -”Wymagania Ogólne” 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne dane podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Kruszywa 
2.1.1.   Właściwości kruszywa 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane Żużel 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomo

c-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

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

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 % 
(m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 [1] 

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

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- BN-64/8931 

-01 [26] 

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

 
 

35 
 
 

30 

 
 

45 
 
 

40 

 
 

35 
 
 

30 

 
 

50 
 
 

35 

 
 

40 
 
 

30 

 
 

50 
 
 

35 

 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

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

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

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

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

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

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

 
2.2.  Woda 
 

 Do zwi1żania kruszywa stosuje się wodę czystą wodociągową  Dla pitnej wody wodociągowej wymagań 
nie określa się. 
 
2.3.  Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw. 
 

 Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów na 
reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niż 3000 m3 i porównaniu 
wyników z wymaganiami okreś1onymi w punktach 2.1.1 i 2.1.2. przed rozpoczęciem Robót. 

 Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą, VSS, wykonane na odcinku próbnym z 
przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji. 

 Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić i1ość wody niezbędnej do zagęszczenia. 
 
3.  SPRZĘT 
 

 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami okreś1onymi w SST 
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”, p. 3. 
 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 
− mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw  tylko w przypadku braku moz1iwości zakupu 

mieszanki bezpośrednio u producenta, 
− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
− cysterny z wodą z moż1iwością regulacji spryskiwania, 
− w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 1ub 

małe walce wibracyjne. 
 
4.   TRANSPORT 
 
 Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym  podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie 
dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 
 
5.1.1. Kontrola jakości wykonania podłoża 

Kontrola jakości wykonania podłoża polega. na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w SST, usterki w wykonaniu podłoża 
należy usunąć 
 
5.2.  Przygotowanie kruszywa łamanego 
 

 Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość 
uziarnienia i zwilżenie do wilgotności optymalnej z to1erancją ± 2%. 
 
5.3.  Transport i rozścielanie kruszywa 
 

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je 
przed wysychaniem i segregacją. 

Materiał wbudowujemy w jednej warstwie przy użyciu równiarki albo układarki kruszywa. 
 
5.4.  Profilowanie 
 

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
zagłębienia za pomocą równiarki, ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. 
 
5.5.  Zagęszczenie 
 

 Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gładkimi. W ostatniej fazie 
zagęszczania należ sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą.,, za pomocą sznurka lub inną metodą. 
Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej. 

 Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność podbudowy badana 
płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.6.6. 
 
5.6.  Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 
 
5.6.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
 

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać  - 2 cm, +1 cm. 
 
5.6.2. Równość podbudowy w przekroju podłużnym 
 

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie 
z normą BN-68/893 1-04, 4-metrową łatą nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym dla podbudowy 
pomocniczej±2 cm.. 
 
5.6.3. Zgodność spadku podbudowy 
 

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 

Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny 
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o  ± 0,5%. 
 
5.6.4. Szerokość podbudowy 
 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw 1eżących powyżej. 

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać ± 5 cm w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli podbudowa nie jest ograniczona po bokach krawężnikiem, obrzeżem lub opaska, powinna być 
szersza od warstwy na niej 1eżącej o 20 cm. 
 
5.6.5. Grubość warstwy podbudowy 
 

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinny przekroczyć + 10 % grubości projektowanej. 
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Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 

6.3. Badania w czasie Robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy  łamanych 

Badania właściwości kruszywa 

W czasie Robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone w tablicy w p.2. 
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez Wykonawcę badane co 

najmniej dwukrotnie dla każdej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 warstwy. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być bieżąco 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2. powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej niż raz 
na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych 
przypadkach określonych przez Inspektora Nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 

 Badania wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby 
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancją +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-77B-06714/17 
przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz w jednym punkcie na 400 m2, przy 
ocenie zagęszczenia warstwy. 

 Badania zagęszczenia 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zagęszczenie należy sprawdzać 
przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg Proctora jest 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie [m2] 
1 
2 
3 
4 

Uziarnienie kruszywa 
Wilgotność kruszywa 

Zagęszczenie kruszywa 
Zawartość zanieczyszczeń obcych 

2 400 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Stopień przekruszenia ziaren 
Zawartość ziaren nieforemnych 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
Granica płynności 

Wskaźnik plastyczności 
Mrozoodporność 
Ścieralność 

Wskaźnik piaskowy 

- 

4000 
i przy każdej zmianie źródła 

kruszywa 
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niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000m2 lub według zaleceń Inspektora 
Nadzoru.  

6.4. Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku 
poziomego. 

 Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech 
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 
m2 podbudowy. 

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +10%, -15%. 

  Pomiary cech geometrycznych podbudowy 

  Równość warstwy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. 
Nierówności nie powinny przekraczać: 

− 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego, 

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną 
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 

 Rzędne podbudowy 

Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 100 m. 
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać: 

− od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 

Ukształtowanie osi podbudowy 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm w 
każdym punkcie na całej długości. 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Grubość warstw 

Podczas budowy: 
-w 3 punktach na każdej dziennej działce roboczej lecz nie rzadziej 

niż 1 na 400 m2 
Przed odbiorem: 

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

2 
Nośność i zagęszczenie wg obciążeń 

płytowych 
Raz na 3000 m2 

3 Szerokość 10 razy na 1 km 
4 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą  
5 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łata 2-metrową 
6 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
7 
8 

Rzędne 
Ukształtowanie osi w planie 

co 50 m 
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 Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych 
w odpowiednich punktach niniejszej STWiORB, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych 
wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na 
właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w p. 6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

Niewłaściwa grubość podbudowy 

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Inspektora Nadzoru, 
z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw powinna być co 
najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie może być większy od 10%. 

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Inspektora 
Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy 

Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 
wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane 
na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 

Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy należy materiał spulchnić 
i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na własny koszt. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2]  warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 

 Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg zasad określonych w 
SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
 
8.1.  Dokumenty i badania do odbioru 

Badania przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy podbudowa została wykonana zgodnie z 
projektem i SST. 
   Badania po1cgają na sprawdzeniu: 
 a) zgodności rzędnych niwelety z projektem, 
 b) zgodności podłużnych i porzecznych spadków, 
 c) równości podłużnej i poprzecznej, 
 c) szerokości podbudowy, 
 d) konstrukcji i grubości podbudowy, 
 e) zagęszczenia, 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w rozróżnieniu 
na grubości obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej warstwy o określonej grubości, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w STWiORB, 
− utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 
 

10.  PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1.  Normy 
 
PN-B -06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-067 14-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wi1gotności 
PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B -06714-26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ściera1ności w bębnie Los Angeles 
PN-B-111 12:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-S-06 102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
BN-64/893 1-01   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/893 1-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-68/893 1-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/893 1-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997. 
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D.04.06.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO B20 
 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z betonu cementowego dla 
inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją 
deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia Robót (dla zadania I – ul. Sienkiewicza) 
związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej  z betonu cementowego B20 w miejscach zatok autobusowych 
pod drogą manewrową przy Urzędzie Gminy, a także jako uzupełnienie konstrukcji jezdni po zabudowie 
krawężników- ujęto przy krawężnikach.  
 
1.4.   Określenia podstawowe 
  
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed zagęszczeniem. 
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R^ =40 MPa) określający wytrzymałość 
gwarantowaną betonu (R^ ). 
1.4.4. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pęcherzyków, w 
ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek 
napowietrzających, dodanych do mieszanki betonowej. 
1.4.5. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające wprowadzenie podczas 
mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, 
które pozostają w betonie stwardniałym. 
1.4.6. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego 
powierzchnię, wytwarzają „powłokę" pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem 
wody: 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST DM.00.00.00  - 
„Wymagania Ogólne” pkt 2. 
 
2.2.  Cement 
 

Do betonu klasy B20  stosuje się cementy klasy 32,5 lub 42,5 N lub R rodzaju CEM I, CEM II lub CKM III 
odpowiadający wymaganiom zawartym w PN-EN-197-1:2002. 
Tabl. 1 Wymagania dla cementu klasy 32,5 i 42,5 
Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 32,5 4- 52,5 42,5-62,5 PN-EN-196-1 

2 Początek wiązania, min >75 >60 PN-EN-196-3 
3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm < 10 PN-EN-196-3 
3 Strata prażenia < 5,0 % PN-EN-196-2 

4 Zawartość siarczanów S03 CEM I, CEM II < 3,5% (4,0%*) PN-EN-196-2 

CEM III < 4,0 % 

*} dotyczy cementu klasy 42,5 R 

 
2.3.  Kruszywo 
 

Do wykonywania mieszanek betonowych do podbudowy należy stosować kruszywa łamane i naturalne, 
płukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm według norm PN-B-11111:1996, PN-B-11112 i PN-B-
11113. 
Zaleca się, aby skład ziarnowy kruszyw grubych był zgodny z wymaganiami podanymi w normach PN-B-l 
1111:1996 i PN-B-11112:1996. 
 
2.3.1.    Kruszywo łamane - niesort i grysy 

Kruszywo łamane powinno odpowiadać zerowemu (0) stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej wg 
normy PN-B-06714-34:1978. 

Kruszywo łamane powinno spełniać wymagania dla niesortu lub grysów klasy II gatunku 1, przedstawione 
w tablicy 2. 
Tabl. 2. Wymagania dla kruszywa łamanego do podbudów z betonu cementowego B20 
L.p. Właściwości Wymagania Badanie według 

1. Ścieralność w bębnie Los Angeles 
- po pełnej liczbie obrotów dla niesortu, nie więcej niż dla grysów, nie 
więcej niż 
- po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż, % 

35 40 30 PN-B-06714-42 

2. Nasiąkliwość, nie więcej niż, % 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
- frakcja 4+8, 

2,0 PN-B-06714-18 

 
 
 
 

j----.-----j--_-----—--------   —.............—   -------- -■ -.....-------- 
- frakcja powyżej 8, 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

2,0 3,0  

3. Mrozoodporność, nie więcej niż, % 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

4,0 5,0 PN-B-06714-19 

4. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03, nie więcej niż, % 1,0 PN-B-06714-28 
5. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż, % 25 PN-B-06714-16 
6. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż, % 0,1 PN-B-06714-12 
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7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 

2.3.2.    Kruszywo naturalne - żwir i mieszanka 
 

Żwir i mieszanka użyte do betonu cementowego na warstwy podbudowy powinny spełniać wymagania dla 
kruszywa klasy II, przedstawione w tablicy 3. 
Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
- całkowita, % nie więcej niż 
- wskaźnik jednorodności ścierania, % nie więcej niż 

35 30 PN-B-06714-42 

2 Nasiąkliwość, % nie więcej niż: 2,5 PN-B-06714-18 
3 Mrozoodporność, % nie więcej niż: 5,0 PN-B-06714-19 
4 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03, %, nie 

więcej niż: 
1,0 PN-B-06714-28 

5 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż: 25 PN-B-06714-16 
6 Zawartość ziaren słabych, % nie więcej niż: 10 PN-B-06714-43 
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,2 PN-B-06714-12 
8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa PN-B-06714-26 

9 Wskaźnik piaskowy (dla mieszanek), nie mniejszy niź 65 PN-EN 933-8:2001 

 
2.3.3.    Kruszywa drobne 

 
Do wykonywania mieszanek betonowych do podbudowy należy stosować kruszywa drobne według norm 

PN-B-11112 i PN-B-11113. Są to piaski naturalne gatunku 2 oraz piaski łamane spełniające poniższe wymagania. 
Tabl. 4. Wymagania dla kruszywa drobnego stosowanego do podbudów betonowych 
Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

piasek; piasek 
łamany 

1 Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż 65    . 65 PN-EN 933-8:2001 

2 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % nie 
więcej niż 

5 - PN-B-06714-15 

3 Zawartość nadziania pow. 2 mnij %, nie więcej niż: 15 15 PN-B-06714-15 
4 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,1 0,1 PN-B-06714-12 
5 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa PN-B-06714-26 

6 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03, nie 
więcej niż, % 

1,0 1,0 PN-B-06714-28 

Zaleca się, aby skład ziarnowy kruszyw drobnych był zgodny z wymaganiami podanymi w normie PN-B-11113 
(załącznik A). 
 
2.4. Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 
wodę pitną dla której nie stosujemy badań laboratoryjnych  

2.5.  Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające 

 Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 

 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2.  Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona 

w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 
wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%.  

− przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 
− układarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

− mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 

4.2.  Transport materiałów 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
4.3. Transport mieszanki betonowej ; 
 

Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien 
powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki. 

Czas transportu od wytwórni do miejsca jej wbudowania powinien być uzależniony od właściwości 
mieszanki betonowej i temperatury otoczenia. Liczba środków transportowych musi zapewnić ciągłą pracę zespołu 
układającego mieszankę betonową. Podczas transportu i oczekiwania na rozładunek, mieszanka betonowa powinna 
być skutecznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wilgotności, a w przypadku opadów atmosferycznych, przed 
wypłukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w D.M . 00.00.00 „Wymagania ogólne”   
 
5.2.  Projektowanie mieszanki betonowej 
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i 
próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
 Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 
− doborze kruszywa do mieszanki, 
− doborze ilości cementu, 
− doborze ilości wody, 
− doborze domieszek. 
 

Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 5. 
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Tabl. 5. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 
Bok oczka sita, mm Rzędne krzywych granicznych 

Mieszanka mineralna, od 0 do 
31,5 mm 

przechodzi przez  
31,5 100 
16,0 62 + 80 
8,0 38 + 62 
4,0 23 + 47 
2,0 14 + 37 
1,0 8 + 28 
0,5 5 + 18 
0,25 2 + 8 

Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości mieszanki 
betonowej zgodnie z normą PN-B-06250, w następującym zakresie: 

− oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od K2 do K3. Konsystencję mieszanki betonowej należy 
określać wg metody: 

■ pomiaru opadu stożka zgodnie z PN-B-06250, 
■ pomiaru metodą Ve-Be zgodnie z PN-B-06250, 

− oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-B-06250; zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej 
podano w tablicy 6, 
  Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 0,55. Zawartość 
cementu nie powinna być mniejsza niż 350 kg/m3; zaleca się, aby zawartość cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie 
była większa niż 450 kg/m3. 

 
5.3.  Właściwości betonu 
 

Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech betonu: 
− wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 na próbkach 150 x 150 x 150 mm, sporządzonych i 

pielęgnowanych wg w/w normy, 
− odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-B-06250 na próbkach 100 x 100 x 100 

mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg w/w normy, 
− nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B-06250 na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych 

wg ww. normy, 
 
Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 6. 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, nie 
mniejsza niż, MPa (wytrzymałość gwarantowana) 

20 PN-B-06250 

2 Nasiąkliwość po 28 dniach dojrzewania, nie więcej niż, % 5,0 PN-B-06250 
3 Mrozoodporność po 75 cyklach, przy badaniu bezpośrednim, 

ubytek masy, nie więcej niż, % Spadek wytrzymałości na 
ściskanie, nie więcej niż, % 

5,0 20 PN-B-06250 

− Ponadto mieszanka betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej zawartości alkaliów, która powinna być 
mniejsza od 3 kg/m3. 
 

5.4.   Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C i 

wyższa niż 25°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu 
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu 
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 7. 
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Tabl. 7. Zakres temperatur dla wykonywania podbudowy betonowej 
Temperatura 
powietrza tp, OC 

Temperatura układanej mieszanki 
betonowej tb, oC 

Uwagi 

+ 5 < tp < + 25 + 5 < tb< + 30 dopuszcza się prowadzenie 
robót 

Podczas układania podbudowy maksymalna prędkość wiatru powinna wynosić < 6 m/s. 
 
5.5.  Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SSTD.04.02.01.  
 
5.6.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w 
wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z normą PN-B-06250. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 
 
5.7.  Wbudowywanie mieszanki betonowej 
 

Wbudowywanie mieszanki betonowej dla podbudowy należy wykonywać ręcznie, przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-96015. Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne 
urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie. 
Mieszankę betonową należy wbudować i zagęścić nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem wiązania 
cementu. Czas wiązania cementu zależny od jego rodzaju i klasy. 
 
5.8.  Wykonanie szczelin 
 

Zakłada się wykonanie szczelin pozornych niedyblowanych w odległościach co 5 - 6 m. 
Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami 

mechanicznymi do głębokość 1/3 - 1/4 grubości płyty. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. Orientacyjny 

czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w tablicy 10. 
Tabl. 10. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 
Średnia temperatura powietrza w0 C 5 od 5 do 15 od 15 do 25 od 25 do 30 

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do 
osiągnięcia przez beton wytrzymałości 10 
MPa 

od 20 do 30 od 15 do 20 od 10 do 15 od 6 do 10 

 
5.9.  Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami 
 

Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub gorąco, lub 
wkładki uszczelniające posiadające aprobatę techniczną. Wybrany materiał powinien zostać zatwierdzony przez 
Kierownika Projektu.. 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń 
obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać 
pozostałości pylastych. 

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać przy bezdeszczowej, 
możliwie bezwietrznej pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach 
szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
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5.10.  Pielęgnacja podbudowy 
 
Ze względu na małą powierzchnię wykonywanych robót, dla zabezpieczenia świeżego betonu podbudowy 

przed skutkami szybkiego odparowania wody, jako metodę najprostszą, skuteczną i najmniej pracochłonną przyjęto 
pielęgnację wodą. Można również użyć innych środków po akceptacji Inżyniera/Kierownika Projektu. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do Robót 
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w 
przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Kierownikowi Projektu w celu 
akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w p. 2 i 5 niniejszej 
Specyfikacji. 
 
6.3.  Badania w czasie Robót 
 
6.3.1.    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 8. 
Tabl. 8. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonaniu podbudowy betonowej 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Badanie właściwości kruszywa Dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

2 Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła 
3 Badanie cementu Certyfikat producenta dla każdej partii 
4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej Dla każdego środka transportu 
5 Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej Na etapie projektowania 
6 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 1 seria na każde 100 m3 lecz nie mniej niż 1 

seria (3 próbki) na dzienną działkę 
7 Oznaczenie gęstości objętościowej 1 seria na każde 100 m3 lecz nie mniej niż 1 

seria (3 próbki) na dzienną działkę 
8 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 2 serie (po 3 próbki) na zakres robót 
9 Oznaczenie mrozoodporności betonu Na etapie projektowania 
Badania te należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi normami wymienionymi w punkcie 2 i 5 niniejszej 
specyfikacji. 
 
6.3.2.     Badanie kruszywa  

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości 
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. 
 
6.3.3.     Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250. 
 

6.3.4. Badanie cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawić certyfikat zgodności producenta, W 

wypadku braku takiego certyfikatu Wykonawca na własny koszt określi właściwości cementu podane w p | tablica 1. 
Kierownik Projektu może udzielić zgody na odstąpienie od wybranych badań. 
 
6.3.5.  Badanie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki li.ul.m 
powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Kierownika Projektu. 
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6.3.6.  Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki 

badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną prze/. Kierownika Projektu. 
 
6.3.7.  Gęstość betonu 

Oznaczenie gęstości przeprowadza się na próbkach 150 x 150 x 150 mm przed oznaczeniem wytrzymałości 
na ściskanie. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej ustalonej w projeki " recepty 
laboratoryjnej. 
 
6.3.8.  Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań 
powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8. 
 
6.3.9.  Nasiąkliwość betonu 

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
 
6.3.10.  Mrozoodporność betonu 

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
 
6.3.11.  W wypadku wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia badań lub rozbieżności wyników mierzonej 
odchyleniem standardowym 8 > 10%, Kierownik Projektu może zażądać badań uzupełniających luli zlecić je do 
innego laboratorium. Zwiększenie ilości badań nie może rościć żądań Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 
6.4.  Badania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1.    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 9. 
Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy betonowej 
Lp. 1 Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 
Szerokość podbudowy w 2 miejscach na zatokę 

2 Równość podłużna łatą 4m w osi zatoki 
3 Równość poprzeczna w 2 miejscach na zatokę 
4 Spadki poprzeczne w 2 miejscach na zatokę 
5 Rzędne wysokościowe w punktach charakterystycznych 

zatoki 
7 Grubość nawierzchni w 2 miejscach na zatokę 
9 Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność próbek 

betonu wyciętych z nawierzchni 
w przypadkach wątpliwych, 
według decyzji Kierownika 
Projektu 

6.4.2.    Szerokość podbudowy 
Odchylenia szerokości, mierzone w skrajnych punktach podbudowy nie powinny przekraczać ± 5 cm w 

stosunku do Dokumentacji Projektowej. 
 

6.4.3.  Równość podbudowy 
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4m i klinem, wg BN-68/8931-04. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm. 
 
6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją± 0,5 %. 
 
6.4.5.  Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
6.4.6.  Grubość podbudowy 

Grubość nawierzchni nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 
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6.4.7.  Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na wycięciu i przebadaniu próbek z wykonanej podbudowy w sposób określony w PN-
B-06250 oraz według decyzji Inżyniera/Kierownika. Projektu 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarowąjest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy podbudowy. 
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z 
wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na piśmie. 

Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Kierownika Projektu nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej SST, dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy. Cena wykonania 1 m2 podbudowy 
betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie Robót i jego utrzymanie w czasie Robót, 
dostarczenie materiałów,  
przedstawienie zatwierdzonych recept na beton wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami, 
wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
ułożenie warstwy podbudowy wraz z jej pielęgnacją 
wykonanie szczelin pozornych wraz z ich wypełnieniem, 
przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań wymaganych w ST oraz zleconych dodatkowo 
przez Kierownika Projektu, 
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 
 

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania 

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 
10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka 

opadowego 
11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe 
12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą oznaczania 

stopnia zagęszczalności 
13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 
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15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 
ciśnieniowe 

16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 
badania i form 

17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych 

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja maszyn 

wytrzymałościowych 
20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

do badania 
22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 
23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i 

badanie wytrzymałości na ściskanie 
25. PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 
26. PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
27. PN-B-06714-13: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
28. PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
29. PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
30. PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
31. PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
32. PN-B-06714-26: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 

 
33. PN-B-06714-28: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
34. PN-B-06714-42: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
35. PN-B-06714-43: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
36. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
37. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
38. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
39. PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny  
40. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
41. PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań 
42. PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 
43. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
44. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
45. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10.2.  Inne dokumenty 

  46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
  47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997 
  48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na działanie soli  odladzających 
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D.04.07.02 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO BA 0/25 mm 
  NA ASFALCIE D 35/50 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru  podbudowy z betonu asfaltowego dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. 
Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”.. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na  celu  
wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  o uziarnieniu 0/25 na asfalcie D 35/50 mm o grubości i 
lokalizacjach ujętych szczegółowo w przedmiarze robót. 
 
1.4. Określenia  podstawowe 
 
1.4.1. Moduł sztywności -~ jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 
jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w okreś1onych warunkach badania (obciążenia, temperatury i 
czasu), wyrażony w MPa. 
 
1.4.2. Pełzanie - jest to wolno postępujące trwale odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała stałego, 
gdy działa na nie stale i ograniczone w wieIkości obciążenie bez względu na czas jego trwania. 
 
1.4.3. Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu - jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału 
wzdłuż  działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w okreś1onych warunkach badania (obciążenia, 
temperatury I czasu) wyrażone w procentach. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne” 

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na1eży stosować 
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- asfalt D 35/50 wg PN-EN 1259 1:2004; 
- -kruszywo łamane granulowane i zwykłe wg PN-B-1 1112:1996, kl. I gat. 112; 
- grys I ±wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg załącznika G  PN-S96025 

:2000, kl. I gat. 1 1 2; 
- wypełniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/S-96504; 
- piasek wg PN-B-1 1113:1996 w gat. 1 i 2 przy czym proporcja zawartości piasku łamanego do 

naturalnego w MM nie mniejsza niż 1:1, 
 
2.1.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw łamanych, wg PN-B-11112:1996  
 Tabela 1. Wymagania - cechy klasowe 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania dla 

kli ńca 
Wymagania dla 

grysów 
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) po pełnej liczbie obrotów   
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów 
 

 
≤ 30 

 
≤ 25 

 
≤ 25 

 
≤ 25 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych: 
frakcja  4÷6,3 mm 
frakcja powyżej 6,3 mm i kliniec 
dla kruszyw ze skał osadowych: 

 
 

1,5 
1,2 
2,0 

3 Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, ≤ 2,0 
4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 

 bezpośredniej,% ubytku masy 
 

≤ 10,0 
5 Przyczepność do asfaltu, % otoczenia ≥ 80 *)  

*) badanie przeprowadza się wg PN-84/B-06714/22 
Tabela 2. Wymagania dla kruszyw – cechy gatunkowe 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania dla 

kli ńca 
Wymagania dla 

grysów 
Gat. I Gat. II Gat I Gat. II  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsiane na mokro, 
% masy: 
a) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm 
b) dla frakcji powyżej 6,3 mm 

 
 
 

≤ 3,0 

 
 
 

≤ 4,0 

 
 

≤ 2,0 
≤ 1,5 

 
 

≤ 4,0 
≤ 2,5 

2 
 
 
 
 

Zawartość frakcji podstawowych łącznie, % masy: 
a)dla grupyfrakcji 4,0 mm 12,8mm 
b)dla grupy frakcji 12,8 mm do 31,5 mm 
c) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm 
d) dla frakcji powyżej 6,3 mm do 20,0mm 

 
≥ 80,0 
≥ 85,0 

 
≥ 70,0 
≥ 75,0 

 
 
 

≥ 80,0 
≥ 85,0 

3 Podziarno, % masy 
a)dla grupyfrakcji 4,0 mm 12,8mm 
b)dla grupy frakcji 12,8 mm do 31,5 mm 
c) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm 
d) dla frakcji powyżej 6,3 mm do 20,0mm 

 
≤ 15,0 
≤ 10,0 

 
≤ 30,0 
≤ 15,0 

 
 

 
 
 

≤ 15,0 
≤ 10,0 

4 Nadziarno, zawartość ziarn, % ≤ 10,0 ≤ 15,0 ≤ 8,0 ≤ 10,0 
5 Zanieczyszczenia obce, % masy ≤ 0,1 ≤ 0,2 ≤ 0,1 ≤ 0,2 
6 Zawartość ziarn nieforemnych, % masy  ≤ 25,0 ≤ 30,0 
7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 

 
barwa nie ciemniejsza 

od wzorcowej 
 
2.1.2. Wymagania dodatkowe dla grysów 
 

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywać oznak zgorzeli słonecznej i zmian natury chemicznej -

wymagane badanie kruszywa pod katem wystçpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza się metodą 
gotowania zgodnie z metodą określoną w PN-EN 1367-03. 

Do badania zgorzeli można stosować inne metody, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
 
 
2.1.3. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej, wg PN-B-11112: 1996 
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 Tabela 3. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
Lp. Właściwości Wymagania, % m/m 

Piasek łamany 
0,075 – 2 mm 

Mieszanka drobna 
granulowana 
0,075 – 4 mm 

1 Skład ziarnowy 
a) zawartość frakcji 2-4 mm powyżej  
b) zawartość  nadziarna nie więcej niż 

 
- 

15 

 
15 
15 

2 Wskaźnik piaskowy większy niż 
a) dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszywa ze skał osadowych 

 
65 
55 

 
65 
55 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż 0,1 0,1 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza 

od wzorcowej 
barwa nie ciemniejsza 

od wzorcowej 

2.1.4. Wymagania dla piasku naturalnego, wg PN-B-11113:1996 
 
 Tabela 4. Uziarnienie  piasku naturalnego do MMA 
 

Wymiar oczek sit, mm Granice przesiewu — przechodzi 
przez sito, % m/m 

 
2,0 100 
0,84 20-100 
0,42 0-80 
0,30 0-65 
0,18 0-35 
0,15 0,30 
0,075 0-10 

 
Tabela 5. Właściwości piasku naturalnego 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie właściwości 

Gatunki 
1 2 

1 Skład ziarnowy 
a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż % m/m 
b) zawartość nadziana powyżej 2 mm mm, nie więcej niż % m/m 
c) wskaźnik piaskowy , większy niż 

 
1 

15 1) 

75 

 
5 

15 1) 

65 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż % m/m 0,1 0,1 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza 

od wzorcowej 
1)Nie dopuszcza się w nadziarnie ziarn wickszch niż 4 mm 
 
2.2. Wypełniacz podstawowy 
 

Zawartość węglanu wapnia CaCO3 w skale stanowiącej surowiec do produkcji wypełniacza powinna być 
nie mniejsza niż 90%. 

Nie przewiduje się stosowania pyłów z odpylania otaczarni jako wypełniacza. 
 
Tabela 6. Właściwości wypełniacza odstawowego 
Lp. Wła ściwości Wymagania 
1 Zawartość ziaren mniejszych od,% 

- 0,18mm nie mniej niż 
- 0,15mm nie mniej niż 
- 0,075mm nie mniej niż 

 
100 
95 
80 

2 Wilgotność, % nie więcej niż 1,0 
3 Powierzchnia właściwa cm2/g 2500-4500 

 
 
2.3.  Asfalt D 35/50 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE D. 04.00.00 
 

  

                                                                                                                                                                       PYLON  Sp. z o.o. -  Katowice 
 

66   

 
Tabela 7. Wymagania dla asfaltu D 35/50, w PN-EN-12591:2004 

Lp. Wła ściwości Wymagania Metoda badań 
1 Penetracja w 25 0C, 0,1 mm 35-50 PN-EN 1426 
2 Temperatura mięknienia, 0C 50-58 PN-EN 1427 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, 0C 240 PN-EN 22592 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, %m/m 99 PN-EN 12592 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, %m/m 53 PN-EN 1426 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, %m/m 52 PN-EN 1427 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niż, % m/m 2,2 PN-EN 12606-1 
9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż, % m/m 8 PN-EN 1427 
10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż, 0C -5 PN-EN 12593 

 
2.4.  Środek adhezyjny 
 

W przypadku, gdy przyczepności lepiszcza do kruszyw wynosi mniej ni~ 80% na1e~y stosowa ~środek 
adhezyjny posiadający Aprobatę Techniczną, IBDiM. 
 
2.5. Mieszanka mineralno — asfaltowa BA 0/25 mm 
 
2.5.1. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego 
 

Projektowanie mieszanki powinno być wykonane na podstawie „Procedur badań do projektowania 
składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” (zeszyt 64, IBDiM, Warszawa 2002 r.). 
 

Receptę MMB należy wykonać przed rozpoczęciem produkcji mieszanki oraz przy każdej zmianie 
dostawcy lub złoża materiału jak również po stwierdzeniu w trakcie badań kontrolnych zmiany cech 
produkowanej mieszanki. Kierownik Projektu może również zażądać ponownego zaprojektowania składu 
rnieszanki w wypadku watp1iwości co do prawidłowości sposobu jej ustalenia. 
 
2.5.1.1. Projektowanie mieszanki mineralnej 
 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiegać w obszarze wyznaczonym przez krzywe 
graniczne optymalnego uziarnienia (Tab.8) 
 
Tabela 8. Krzywe graniczne uziarnienia MM 0/25 mm 

Wymiar oczek sit, mm Mieszanka mineralna 0/25mm 
Przechodzi przez sito:  

31,5 100 
25,0 87-100 
20,0 76-100 
16,0 66-90 
12,8 57-81 
9,6 48-71 
8,0 42-65 
6,3 36-58 
4,0 27-47 
2,0 19-35 

Zawartość ziarn > 2 mm 65-81 
0,85 12-24 
0,42 7-18 
0,30 6-15 
0,18 5-12 
0,15 5-11 
0,075 4-7 

Orientacyjna zawartość asfaltu w 
MMA w % 

 
3,0-4,7 

 
2.5.1.2. Wypełniacz powinien pochodzić głównie z mączki wapiennej. Przy dobieraniu składu mieszanki 
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należy uwzględnić zwiększony ubytek pyłów pochodzących z kruszywa w procesie suszenia i przesiewania (mm. 
80%). 
 
2.5.1.3. Projektowanie ilości lepiszcza 
 

W celu ustalenia ilości lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego należy: 
- wykonać 5 serii próbek wg metody Marshalla (po 3 próbki w każdej) z zaprojektowanej mieszanki 

mineralnej z różną zawartością lepiszcza (zaprojektowana oraz co ±0,3%); 
- próbki powinny być zagęszczane w jednakowej temperaturze (1500C), stosując po 75 uderzeń na każdą 

stronę próbki; 
- należy oznaczyć stabi1ność, odkształcenie próbek  i oznaczenie gęstości strukturalnej, wolnej przestrzeni, 

wypełnienia asfaltem wolnej przestrzeni w próbkach; wstępnie usta1ić na podstawie tych wyników 
optymalną ilość lepiszcza; 

- wykonać 3 serie próbek o wysokości i średnicy 101 mm z betonu asfaltowego do badań metodą pełzania; 
 
2.5.1.4. Przy odchyleniach w zawartości lepiszcza ±0 3% w stosunku do optymalnej ilości wszystkie parametry 
mieszanki mineralno-bitumicznej muszą spełniać wymagania zawarte w p. 2.5.1.4. 
 
2.5.1.5. Wykonawca ma obowiązek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia 
Kierownikowi Projektu, co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka próbnego. 
 
2.5.1.6. Przed rozpoczęciem wbudowywania mieszanki, przewiduje się wykonanie próby technologicznej oraz 
zarobów próbnych. Ich ilość ustali Kierownik Projektu. Każdorazowo zaroby próbne na1eży wykonać: 
- przy zmianie recepty na mieszankę mineralno bitumiczna., 
- przy zmianie wytworni, 
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu, 
- w wypadku zaistnienia watp1iwości, co do jakości produkowanej mieszanki. 

Zarób próbny stanowi jedno pełne mieszanie w wytwórni mas bitumicznych. Z każdego zarobu 
próbnego wykonuje się, co najmniej 5 próbek, na bazie których przeprowadza się badania przewidziane w 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W wypadku wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia badań lub 
rozbieżności wyników mierzonej odchyleniem standardowym δ ≥ 10%, Kierownik Projektu może zażądać 
kolejnej próby technologicznej oraz dodatkowych zarobków próbnych i badań uzupełniających lub zlecić je do 
innego laboratorium do momentu uzyskania odpowiednich wyników oraz nastawień maszyny pozwalających na 
ich utrzymanie. Zwiększenie ilości badań nie może rościć żądań  Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 
2.5.2. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i ułożonej warstwy 
 Tabela 9. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej i ułożonej warstwy 
Lp. Wła ściwości Wymagania 
1 Moduł sztywności metodą pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1MPa po 1 gzdz 

godz. Temp. +40˚C, nie mniej niż, MPa ( na etapie projektowania) 
 

16 
2 Stabilność próbek wg Marshalla  w temp 60˚C, nie mniej niż , kN 11 
3 Odkształcenie próbek wg Marshalla 1,5-3,5 
4 Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla ( zagęszczonych  2x75), %v/v 4-8 
5 Wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, nie więcej niż,% 72 
6 Zawartość  wolnej przestrzeni w zagęszczonej warstwie, nie więcej niż,%v/v 4,5-9 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, nie mniej niż, % 98 

 
2.5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno- asfaltowych 
 

Mieszankę betonu asfaltowego na podbudowę należy produkować w wytwórni mieszanek 
bitumicznych.. 

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i mieszanki mineralno-asfaltowej powinny wynosić: 
− temperatura asfaltu w zbiorniku 150 - 170 0C; 
− temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 140 - 170 0C. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST 
DM.00.0O.00.,,Wymagania Ogólne”, p. 3. 
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3.2. Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna być w pełni zautomatyzowana, z rejestrem 
komputerowym dającym moż1iwość kontroli w każdym etapie cyklu technologicznego, o wydajności co 
najmniej 100 ton na godzinę. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać aktualne świadectwo uwierzytelnienia. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Kierownikowi Projektu świadectwo dopuszczenia Wytwórni do 

ruchu wydane przez Inspekcję Sanitarną i władze ochrony środowiska. 
 
3.3. Układarka mechaniczna a wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni, z automatycznym 
sterowaniem, pozwa1ającym na ułożenie warstwy z założoną grubością i szerokością podgrzewaną płytą 
wibracyjną do wstępnego zagęszczania. 
 
3.4. Walce stalowe gładkie z wibracją, średnie i ciężkie. Walce ogumione ciężkie. 
 
3.5. Cysterna na wodę. 
 
3.6. Sprzęt drobny pomocniczy. 
 
4. TRANSPORT 
 

 Do transportu mieszanki przewiduje się samochody samowyładowcze posiadające pokrowce brezentowe 
zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki. 

 Ładowność i i1ość środków transportowych powinna być tak dobrana  aby zapewnić ciągłą, pracę 
układarki a jednocześnie nie dopuścić do zbyt długiego przestoju przed wyładowaniem i wbudowaniem 
mieszanki asfaltowej. Transport powinien być zorganizowany w taki sposób aby nie dopuścić do spadków 
temperatury przewożonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poniżej 10% temperatury wyjściowej. 

 Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana środkami 
zapobiegającymi przyklejaniu się mieszanki. 

 Skrzynie samochodów wywrotek muszą być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 
rozładunku, kiedy układarka pcha przed sobą wywrotkę. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne 
 
5.1.1. Przygotowanie podłoża 
 

Podłożem dla układanej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego jest wykonana 
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg SST D.04.04.05. 

 Przed skropieniem warstwy podłoża emulsja. asfaltową wymagana jest kontrola poprawności jego 
wykonania. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SST dotyczącej warstwy podłoża: 

− spadków poprzecznych, pochyleń podłużnych nie rzadziej niż 100 m, 
− równości podłużnej i poprzecznej – łatą 
− określenie wymaganej ilości skropienia. 

Jeżeli warstwa podłoża nie spełnia wymogów SST określonych dla tej warstwy, Wykonawca na swój 
koszt wykona roboty poprawkowe mające na celu doprowadzenie tej warstwy do właściwych parametrów. 
Zakres i technologię wykonania tych Robot Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu. 

Jeżeli ułożenie warstwy bitumicznej następuje bezpośrednio po odbiorze częściowym warstwy 
podłoża, wymagane jest jedynie sprawdzenie ilości potrzebnego skropienia. 

Powierzchnia podłoża pod nowo wykonywaną warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinna być 
sucha i czysta. 

Tak przygotowane podłoże przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, należy skropić kationową emulsją  asfaltową  
średniorozpadową w ilości ustalonej w SST D.04.03.0l. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. 
 
5.l.2. Warunki przystąpienia do Robot 
 
5.l.2.l. Przed rozpoczęciem wbudowywania mieszanki, przewiduje się wykonanie odcinka próbnego. Jego 
lokalizację ustali Kierownik Projektu. Każdorazowo odcinek próbny należy wykonać: 
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- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- przy zmianie wytwórni, 
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu, 
- w wypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości produkowanej mieszanki. 

Odcinek próbny stanowi fragment nawierzchni pełnej grubości przewidzianej w Dokumentacji 
Projektowej, szerokości zgodnej z używanym do wbudowania nawierzchni sprzętem, długości od 60 do l00 m. Z 
każdego odcinka próbnego pobiera się materiał na co najmniej 5 próbek, na bazie których przeprowadza się 
badania przewidziane w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W wypadku wątpliwości co do prawidłowości 
przeprowadzenia badań lub rozbieżności wyników mierzonej odchyleniem standardowym δ > l0% Kierownik 
Projektu może żądać badań uzupełniających lub zlecić je do innego laboratorium. Zwiększenie ilości badań nie 
może rościć żądań Wykonawcy o dodatkowa zapłatę 
 
5.l.2.2. Nie należy układać mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu. Nie należy układać mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych i mgły. 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać jedynie w temperaturze otoczenia i przy 
prędkości wiatru określonych w PN-S-96025:2000, jeżeli nie dokonano szczególnych uzgodnień z Kierownikiem 
Projektu i tylko pod warunkiem, że zagęszczanie można zakończyć zanim temperatura mieszanki opadnie 
poniżej minimalnej temperatury w czasie zagęszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej 
Specyfikacji. 
 
5.l.3. Wbudowywanie 
 

Każdego dnia i w każdym miejscu należy ułożyć przynajmniej 500 Mg mieszanki z zaakceptowanej 
wytwórni, przed rozpoczęciem układania mieszanki z innej zaakceptowanej wytwórni. Wymóg ten może być - -

uchylony, jeżeli. Wykonawca wykaże i uzgodni z Kierownikiem Projektu, iż mieszanka z innej zaakceptowanej 
wytwórni jest zgodnej jakości, jak również zgodne są parametry jej układania i zagęszczania. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciągły 
sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, 
aby umożliwi ć nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to 
możliwe. Należy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają 
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania 
i segregacji i materiału. 

Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przejściu układarki powinna być zgodna z 
minimalnymi wielkościami podanymi w p l.3. niniejszej Specyfikacji i wynosić l2 cm. 

Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w miejscach, gdzie praca 
układarki jest niemożliwa oraz w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu w następujących 
przypadkach: 

Ręczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub ręczne dodawanie i rozścielanie 
mieszanki na ułożonej nawierzchni dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach: 

− na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach, 
− w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu. 

Ręcznie ułożone warstwy powinny spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, z wyjątkiem 
wymagań odnoszących się do układarek. 
 
5.l.4. Czyszczenie i wykonywanie warstw 

 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po warstwie 

bitumicznej, na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy, dopuszcza się jedynie ruch pojazdów i maszyn 
pracujących przy układaniu i zagęszczaniu następnej warstwy. 

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć 
starania w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyzję o 
rozbiórce warstwy. 
 
5.l.5. Zagęszczanie 
 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami umożliwiającymi uzyskanie 
wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. 

Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć niezwłocznie, gdy niezagęszczony 
materiał będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań 
powierzchniowych. 
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Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania 
określonej w odpowiednich częściach niniejszej Specyfikacji. Wałowanie należy kontynuować do czasu 
zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania 
zwałowanej warstwy. 

Zagęszczanie należy prowadzić statycznymi tub wibracyjnymi walcami stalowymi gładkimi tub 
ogumionymi o ciężarze 80-l00 kN i szerokości wała nie mniejszej niż l450 mm, albo walcami wibracyjnymi lub 
też zespołem tych walców. 

Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez 
Wykonawcę, jeżeli mogą one zapewnić taki sam standard zagęszczenia jak walce statyczne o ciężarze min 80 
kN. Walce wibracyjne powinny być wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie z odległości 
częstotliwości wibracji maszyny oraz prędkości jazdy. 

Wykonawca powinien ocenić pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców przez 
wykonanie odcinka próbnego, co umożliwi uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu i stwierdzenie, iż w 
porównywalnych warunkach, stosując proponowana. markę i model walca wibracyjnego tub innego 
alternatywnego walca, można uzyskać wskaźnik zagęszczenia co najmniej równy zagęszczeniu otrzymanemu 
stosując walec statyczny 80 kN. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zagęszczać w kierunku równoległym do osi drogi, a koła 
napędzane powinny znajdować się bliżej układarki. Wałowanie należy rozpocząć od spoin i prowadzić od niżej 
położonej do wyżej położonej krawędzi. Ślady kolejnych przejść walca powinny zachodzić na siebie na 
szerokość co najmniej połowy szerokości tylnego koła. 

Walce powinny pracować z prędkością nie większą niż 5 km/godz. Nie dopuszcza się postoju walca na 
nie zagęszczonej w pełni nawierzchni. Należy również zastosować środki zapobiegające zanieczyszczeniu 
nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi substancjami obcymi w czasie pracy tub postoju 
walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, można je zwilżać wodą. Należy stosować tylko 
takie ilości wody, które są wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, przy czym zaleca się 
stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na częściowo wykończonej nawierzchni nie mogą, tworzyć się 
kałuże wody. 
 

5.l.6. Złącza 
 

W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłużnych (dot. wymiany konstrukcji 
na pełnej szerokości jezdni) mieszanka powinna być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą 
zrównane, co można uzyskać stosując jedną z wymienionych poniżej metod, przy czym dla złączy poprzecznych 
należy stosować jedynie metodę opisaną w punkcie 3.: 
l. przez podgrzewanie złączy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawędzi w momencie układania 

przyległego pasa, lecz bez obcinania krawędzi lub pokrywania ich lepiszczem. Palnik powinien podnieść 
temperatur warstwy na całej grubości i szerokości nie mniejszej niż 75 mm, do temperatury znajdującej się 
w zakresie między minimalną temperaturą zagęszczania a maksymalną dopuszczalną temperaturą mieszanki 
na jakimkolwiek etapie budowy. W przypadku awarii palnika, Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
umożliwiającym uformowanie złącza według metody 3); 

2. przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej odległości, aby możliwe 
było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych przez ciągłe (nieprzerwane) wałowanie; 

3. przez obcinanie odsłoniętych złączy na szerokość równą wymaganej grubości warstwy, do uzyskania 
pionowej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału. Następnie, przed ułożeniem sąsiedniego pasa 
roboczego, pionowe krawędzie pokrywa się gorącym asfaltem D50/70 lub modyfikowaną emulsją 
asfaltową stosowaną na zimno albo taśmą przylepną z polimeroasfaltem o minimalnej grubości 2 mm. 
Jeżeli sąsiedni pas roboczy nie będzie układany w tym samym czasie, odsłoniętą krawędź można 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą drewnianą. 

Wszystkie złącza powinny być, gdzie to możliwe, przesunięte co najmniej o 300 mm względem złączy 
do nich równoległych występujących w niżej położonej warstwie. Układ złączy powinien być zaakceptowany 
przez Kierownika Projektu. 
 
5.2. Dopuszczalne odchylenia w składzie MMA 
 

Wymagania jakościowe dla mieszanki betonu asfaltowego na podbudowy dopuszczają odchylenia od 
składu projektowanego: 
- zawartość asfaltu ± 0,3%; 
- ziama przechodzące przez sito o oczkach # 0,075 mm ± l,5%; 
- ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm 
 0,85;0,42;0,30;0,l8; 0,l5; 0,075 sita od 0,075 ± 2,0%; 
- ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm 
 3 l,5; 25,0; 22,4; 20,0; l6,0; l2,8; ll,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 + 4 0% 
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5.3. Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy bitumicznej 
 Tabela l0. Cechy i wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni 
Lp. Cecha Wymagania 
l Szerokość podbudowy - odchyłka nie większa niż, cm ± 5 
2 Równość podłużna i poprzeczna — dopuszczalne nierówności, mm 9 
3 Spadek poprzeczny — odchyłka nie większa niż, % ± 0,5 
4 Rzędne wysokościowe — odchyłka nie większa niż, cm -l,+0 
5 Oś warstwy w planie - odchyłka nie większa niż, cm ± 5 
6 Grubość warstwy - odchyłka nie większa niż, % ± l0 * * )  

7 Wolna przestrzeń w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, % 4,5-9 
8 Wskaźnik zagęszczenia – nie mniej niż, % 98 
*) minimalna wartość spadku nie może przekroczyć wartości 0,5% 
**) ł ączna grubość wszystkich warstw nawierzchni nie może być mniejsza o więcej niż l cm 
  

Ponadto warstwę bitumiczną powinny charakteryzować następujące cechy: 
- złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi, 
- złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie, 
- krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia 

pokryte asfaltem, 
- podbudowa powinna mieć jedno1itą teksturę bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i 

spękanych. 
 
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
 
6.1.  Badania w czasie dostaw materiałów i produkcji mieszanki bitumicznej 
 

 Wymagania dla materiałów przedstawiono w p.2. Badania kontrolne wszystkich cech i jakości 
materiałów określone w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz w powiązanych Polskich 
Normach nie mogą być starsze niż jeden rok natomiast badania uzupełniające cech podstawowych należy 
przeprowadzać na reprezentatywnych próbkach z nastcpującą częstotliwością: 
Tabela 11. Wymagane częstotliwości badań przed i w czasie produkcji 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 

na wytwórni lub budowie 
1 próbka przy produkcji do 600 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 600 Mg 
2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy ( cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100Mg 
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej dozór ciągły 
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowania 
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej Jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno- asfaltowej pobranej 

w wytwórni 
jeden raz dziennie 

Lp.1 i Lp.8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025 :2000 
 Procedury oraz sposób pobierania próbek oraz sposób dokumentowania, Wykonawca powinien 

przedstawić Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
 Kierownik Projektu może na wniosek Wykonawcy zmniejszyć czçstot1iwość niektórych badań w 

wypadku stwierdzenia stałości cech na podstawie innych badań. 
 W wypadku zmiany dostawcy lub złoża lub w wypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości 

dostarczanego materiału, Kierownik Projektu może podjąć decyzję o wykonaniu dodatkowych badań 
kontrolnych, niezależnie od czçstot1iwości badań określonej w p. 6.1. 

 W przypadku stosowania grysów bazaltowych, należy dokonać dla każdej dostawy badanie zgorzeli. W 
przypadku najmniejszych podejrzeń w ramach tej samej dostawy na1eży wykonać badanie pod kątem 
występowania zgorzeli, nie rzadziej jednak niż 1000 ton. 
 
6.2.  Badania w czasie układania nawierzchni 
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 W czasie układania nawierzchni należy kontrolować: 

- grubość i jednorodność układanej warstwy - na bieżąco; 
- temperaturę zagęszczanej mieszanki - na bieżąco; 
- prawidłowość przebiegu procesu wałowania, jego zgodność z przyjętymi zasadami przyjętymi w PZJ i 

sprawdzonymi na odcinku próbnym. 
 
6.3.  Badania i pomiary wykonanej warstwy 
 

 Następnego dnia po wbudowaniu warstwy na1eży wykonać następujące badania i pomiary z 
czçstot1iwaścią podaną  w Tabeli 12. 
Tabela 12. Wymagane czcstot1iwości badań po wbudowaniu warstwy 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

l Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości l km 
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co l0 m 
3 Równość poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
4 Spadki poprzeczne warstwy l0 razy na odcinku drogi o długości l km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według dokumentacji  
6 Ukształtowanie osi w planie budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni                

do      3000 m2 
8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź warstwy cała długość 
l0 Wygląd warstwy ocena ciągła 
ll Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do        

3000 m2 
l2 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

* Do oceny równości podłużnej warstw nawierzchni należy stosować metodę 
profilometryczną pomiaru, umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI, (zgodnie z 
Dz. U. Nr 43, poz.430 z l999 r.). 
Za zgodą Kierownika Projektu pomiar może być przeprowadzony metodą pomiaru 
równoważną użyciu łaty i klina – przy użyciu planografu, określoną w BN-68/893 l-04. 

 Jeżeli wielkość działki roboczej wynikającej z przyjętego przez Wykonawcę etapowania Robot jest 
mniejsza od powierzchni podanych powyżej, Wykonawca ma obowiązek wykonać badania dla każdego odcinka. 
podlegającego odbiorowi. W wypadku wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia badań lub 
rozbieżności wyników mierzonej odchyleniem standardowym δ > l0% Kierownik Projektu może zażądać badań 
uzupełniających lub zlecić je do innego laboratorium. Zwiększenie ilości badań nie maże rościć żądań 
Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
7.l.  Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  SST,  jeżeli wszystkie pomiary                   
i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6]  dały wyniki pozytywne. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.l.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 
 Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonania podbudowy z betonu asfaltowego. Cena jednostkowa jest 

ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 
− opracowanie i zatwierdzenie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
− wykonanie odcinka próbnego, 
− oczyszczenie podłoża, 
− zabezpieczenie krawędzi złączy, 
− wytworzenie mieszanki, 
− transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
− mechaniczne rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie warstwy i ewentualne obcięcie krawędzi, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzń, 

 
l0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
PN-B-1 1112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-1 1113:1996  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-6 1/S-96504   Drogi Samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-S-96025 :2000  Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
PN-67/S-04001  Drogi samochodowe - Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych 
PN-EN 12591:2004  Asfalty i produkty asfaltowe - Bitumy do układania - Specyfikacja. 
PN-78/B-06714/19  Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-76/B -067 14/12  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-067 14/28  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową 
PN-841B -06714.22  Kruszywa kamienne. Badania. Oznaczanie przyczepności bitumów. 
PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Czcść 3:badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
,,Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych.” Zeszyt 64, IBDiM 
Warszawa 2002 r. 
 
,,Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwale. Wytyczne 
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno- bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym” zeszyt 48, IBDIM Warszawa 1995 r. 
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D.05.00.00   NAWIERZCHNIE  
 
D.05.03.05 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA NA ASFALCIE DE 30B 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  
wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                               
z wykonywaniem nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2002 i obejmuje:  
− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BQA 0/20mm gr. 7 cm w miejscach odbudowy 

konstrukcji jezdni o ruchu KR3 
− wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego BA 0/16mm gr. 4 cm po frezowaniu nawierzchni  

ul.  Sienkiewicza oraz uzupełnieniu konstrukcji po zabudowie krawężnika 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
  
1.4.1. Moduł sztywności - jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 
jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury I 
czasu), wyrażony w MPa. 
1.4.2. Pełzanie - jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 
stałego, gdy działa na nie stale i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego trwania. 
1.4.3. Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu - jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału 
wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania (obciążenia, 
temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 
1.4.4.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE D. 05.00.00 
 

  

                                                                                                                                                                        PYLON  Sp. z o.o. -  Katowice 
 

76   

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na warstwę wiążącą należy stosować: 
− polimeroasfalt DE 30 B spełniający wymagania TWT PAD-2003 i posiadający odpowiednią 

Aprobatę Techniczną.  
− piasek łamany, mieszankę drobną granulowaną, kruszywo łamane granulowane kl. I gatunku 1 wg 

PN-B11112: 1996; 
− grysy i żwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego kl. I gatunku 1 wg zał. G PN-S-

96025:2000 
− wypełniacz wapienny wg PN-6 1/S-96504; 
− środki adhezyjne. 

 
2.1.  Wymagania dla materiałów do wykonania mieszanki asfaltu betonowego na warstwę wiążącą 
 
 Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. W 
przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną 
receptę. 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału, nr normy Kategoria ruchu KR 3-6 

1. 
Kruszywo łamane granulowane, wg PN-B-11112:1996, ze skał 
magmowych i przeobrażonych 

kl. I, gat. 1 

2. Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B 11112 - 
3. Żwir i mieszanka wg PN-B 11111 - 

4. 
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego wg załącznika G normy PN-S 96025:2000 

kl. I gat.1 

5. Piasek wg PN-B 11113 - 
3. Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 podstawowy 
4. Asfalt drogowy wg. PN-EN 12591:2002 35/50 

 
2.2.  Kruszywo 
 

Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.3.  Wypełniacz 
 
 Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą należy stosować wypełniacz podstawowy. 
Dopuszcza się stosowanie dodatku pyłów pochodzących z układu odpylania kruszywa w otaczarce. Wymagania 
podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania wobec wypełniacza 

Lp. Właściwości Wymagania Badania wg 

1. Zawartość ziarn mniejszych od: 
-0,3 mm, % (m/m),  
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niż 

 
100 
80 

PN-EN 933-1 

2. Wilgotność, % (m/m), nie więcej niż 1,0 PN-S-96504 
 
2.4. Asfalt modyfikowany elastomerami DE 30 B 
 Tabela 6. Wymagania dla asfaltu DE 30 B, wg TWT-PAD-2003, Zeszyt 65 
 

Lp. Wła ściwości Wymagania Metoda badań 
1 Penetracja w 25 0C, 0,1 mm 20-45 PN-EN 1426 
2 Temperatura mięknienia, nie mniej niż 0C 63 PN-EN 1427 
3 Temperatura łamliwości, nie mniej niż, 0C -10 PN-EN 12593 U 
4 Ciąg1iwość w 25 0C, nie niższa niż, cm 40 PN-C -04132 
5 Gęstość w 25 0C, g/cm3 1,0-1,1 PN-C -04004 
6 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, 0C 200 PN-EN-ISO 2592 
7 Nawrót sprężysty w 25 0C, nie mniej niż, %  50 TWT-PAD-2003 
8 Stabilność 

Różnica temperatura mięknienia, nie więcej niż, 0C 
Różnica penetracja w 25 0C, nie więcej niż, 0,01 mm 

 
2,0 
5,0 

 
TWT-PAD-2003 
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Po odparowaniu 
9 Względna zmiana masy ,nie więcej niż, % m/m 1,0 PN-EN 12607-1 
10 Zmiana temperatury mięknienia, 

wzrost,  nie więcej niż, 0C 
spadek,  nie więcej niż, 0C 

 
6,5 
2,0 

 
PN-EN 1427 

11 Zmiana penetracji w 25 0C,  
wzrost nie więcej niż, % 
spadek nie więcej niż, % 
 

 
10 
40 

 
PN-EN 1426 

12 Ciąg1iwość w 25 0C, nie niższa niż, cm 20 PN-C-04132 
13 Nawrót sprężysty w 25 0C, nie mniej niż, % 50 TWT-PAD-2003 

Dopuszcza się inne równoważne metody badań. 
 
2.5.  Środek adhezyjny 

 
  Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje Inżynier po przeprowadzeniu przez 

Wykonawcę badań laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla poprawy przyczepności 
asfaltu do kruszywa. 
 Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną (świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
Sposób dozowania środka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inżyniera. 

 
2.6.  Dostawy materiałów 
 
 Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w 
STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, 
aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 
 Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści 
według PN-EN-45014, wydaną przez dostawcę. 
 
2.7.  Składowanie materiałów 
 
2.7.1.  Składowanie kruszywa 
 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
 
2.7.2.  Składowanie wypełniacza 
 
 Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.7.3.  Składowanie asfaltu 
 
 Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały 
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatyczne urządzenia 
grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy zdolny do 
utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 50C oraz posiadać układ cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej 
musi znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę 
propozycji sprzętowej z wymaganiami STWiORB. 
 
3.2.  Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej 
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 Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, 
wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, posiadającej wydajność minimum 100 t/h, 
wyposażonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności 
godzinowej. 
 Komputerowy system sterowania otaczarką, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnej z zadaną receptą, musi pracować w oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych poleceń, a 
rejestrator podstawowych parametrów pracy wytwórni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilości naważanych 
składników, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej 
mieszanki każdego zarobu na wyjściu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla każdego cyklu, np. w 
postaci wydruku. 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Dopuszcza się dozowanie 
objętościowe asfaltu, uwzględniając zmianę jego gęstości w zależności od temperatury. Odchyłki masy 
dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe od 
± 2%. 
 
3.3.  Sprzęt do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej 
 
 Do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować: 
− gąsienicowe rozkładarki, wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej warstwy 

oraz posiadające urządzenia do podgrzewania spoiny podłużnej; 
− stalowe walce wibracyjne - średnie i ciężkie, wyposażone w urządzenia do zraszania wałów wodą, 
− walce ogumione o regulowanym ciśnieniu w oponach. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2.  Transport kruszywa 
 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
 
4.3.  Transport wypełniacza 
 
 Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz transportu 
wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
 
4.4.  Transport asfaltu 
 
 Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające 
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 
 
4.5.  Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności, 
wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. 
Czas i warunki transportu powinny być takie, aby mieszanka wyładowywana do kosza układarki posiadała 
temperaturę nie niższą niż minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanki liczony od załadunku 
do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny 
znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. 
Zaleca się stosowanie samochodów-termosów. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Opracowanie recepty laboratoryjnej 
 
 Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną na mieszankę betonu asfaltowego, którą przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 

podanymi w STWiORB 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe 
graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiążącej z BA 0/20 mm podano w  
tablicy 4. 
Tablica 4. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu. 

 
Lp. 

Wymiar oczek sit # [mm] Kategoria ruchu KR 3-6 
 0/20 mm 

1. 

Przechodzi przez: 31,5 
 

25,0 100-100 
20,0 87-100 
16,0 77-100 
12,8 66-90 
9,6 56-81 
8,0 50-75 
6,3 45-67 
4,0 36-55 

2,0 25-41 
(zawartość ziaren >2,0 mm) 59-75 
0,85 16-30 
0,42 9-22 
0,30 7-19 
0,18 5-15 
0,15 5-14 
0,075 4-7 

2. 
Orientacyjna zawartość asfaltu 
w mieszance mineralno-
asfaltowej, [%m/m] 

4,0-5,5 

Zaprojektowana mieszanka BA 0/20 mm dla warstwy wiążącej powinna spełniać wymagania podane w tablicy 5 
Lp.1÷5. Wykonana warstwa wiążąca z mieszanki BA 0/20 mm powinna spełniać wymagania podane w tablicy 5  
lp. 6÷÷÷÷7. 
Tablica 5. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy wiążącej 

Lp. Właściwości Jednostka 
Kategoria ruchu  
KR 3-6 

1. Moduł sztywności pełzania 1)  [MPa] ≥ 16,0 

2. 
Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 
60 °C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 

[kN] ≥ 11,0 

3. Odkształcenie próbek jw.,  [mm] od 1,5 do 4,0 
4. Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  [% V/V] od 4,0 do 8,0 
5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw.,  [%] ≥ 75,0 
6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  [%] ≥ 98,0 
7. Wolna przestrzeń w warstwie,  [% V/V] od 4,5 do 9,0 

 1) dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno asfaltowej. 
 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego 
 

Produkcja mieszanki betonu asfaltowego może zostać rozpoczęta po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, 
na wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. 
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Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. Nie dopuszcza się ręcznego 
sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, 
lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w 
ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5OC. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla asfaltu 35/50  od 145oC do 165oC, 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC 
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- dla asfaltu 35/50  od 140oC do 170oC, 
 
5.4.  Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże pod warstwę wiążącą powinno być oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w 
STWiORB D.04.03.01; powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym, niezbędnym na odparowanie wody. 
W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie skropienia 
emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. 
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane gorącym asfaltem lub pokryte taśmą asfaltową lub innym 
materiałem uszczelniającym, uzgodnionym z Inżynierem. 
 
5.5.  Warunki atmosferyczne 
 
 Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w 
ciągu poprzedniej doby będzie wynosiła, co najmniej 5°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki na wilgotnym 
lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia 
podłoża po przelotnym deszczu, jeżeli jest to konieczne, powinna być osuszona, np. dmuchawą lub sprężonym 
powietrzem. 
 
5.6.  Próba technologiczna 
 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę 
zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę betonu asfaltowego przez okres nie 
krótszy niż 10 minut. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 
otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w oddzielnym (pustym) 
silosie lub załadować bezpośrednio na samochód, a następnie pobrać z niej metodą kwartowania próbki do 
badania składu mieszanki betonu asfaltowego oraz jego właściwości, określanych na podstawie próbek 
Marshalla. Należy wykonać trzy kolejne opróbowania tej samej partii mieszanki. Z każdego z nich laboratorium 
Wykonawcy wykona jedno badanie składu mieszanki oraz trzy próbki Marshalla. Wskazane jest, aby zarób 
próbny, przy zachowaniu tej samej procedury został dodatkowo opróbowany i przebadany przez niezależne 
laboratorium wytypowane przez Inżyniera. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu zaprojektowanego powinny 
być zawarte w granicach podanych w tablicy 6. 
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Tablica 6. Odchyłki zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu zaprojektowanego 
przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji. 

wymiary w procentach (m/m) 
Lp. Składniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchyłki 

od KR3 do KR6 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm: 

31.5; 25.0; 20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm: 
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 

± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0.075 mm ± 1,5 
4 Asfalt ± 0,3 

 
 
5.7.  Odcinek próbny 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, Wykonawca wykona 
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania i 
uzyskiwanych parametrów jakościowych. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie zamierza stosować do 
wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera wyników z odcinka 
próbnego i ustalonej technologii zagęszczania. 
 
5.8.  Wbudowanie i zagęszczanie warstw z betonu asfaltowego 
 
 Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać mechanicznie, w sposób ciągły, rozkładarką 
spełniającą wymagania punktu 3. Układarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych 
zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką). 
Warstwy należy układać w miarę możliwości całą szerokością. Dopuszcza się warstwy pasami o mniejszej 
szerokości niż szerokość jezdni, lecz przy użyciu dwóch układarek przy niewielkich odległościach pomiędzy 
nimi (metoda „gorąco na gorąco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien być wyprofilowany lub obcięty i 
pokryty asfaltem. 
Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spełniającymi 
wymagania podane w STWiORB. Zaleca się stosowanie walców wibracyjnych o masie nie mniejszej niż 9 Mg, a 
walców ogumionych o masie nie mniejszej niż 16 Mg. 
Zagęszczanie mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca zweryfikowanym na odcinku 
próbnym. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania zaprawy na powierzchnię. Początkowa temperatura 
mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z zaleceniami producenta asfaltu. 
Wyniki badań zagęszczenia wykonanej warstwy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5. 
Niweleta i grubość wbudowanej warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza 
podłużne w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm; złącza 
poprzeczne, o co najmniej jeden metr. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
 
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań 
materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porównania z wymaganiami STWiORB i 
zatwierdzenia źródeł poboru materiałów. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
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6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Tablica 7. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki betonu 
asfaltowego. 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

BADANIA MATERIAŁÓW  

1. Uziarnienie kruszywa, zawartość ziaren 
niekształtnych, zawartość zanieczyszczeń obcych 

Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji 

2. Uziarnienie i wilgotność wypełniacza  Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypełniacza 
3. Penetracja i temperatura mięknienia asfaltu Jedno badanie dla każdej cysterny 

BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWEJ 

4. Temperatura składników Dozór ciągły 
5. Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku i w czasie wbudowywania 
6. Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki Dwa razy dziennie 
7. 
 

Stabilność, odkształcenie i wolna przestrzeń w 
próbkach Marshalla 

Jeden raz dziennie 

BADANIA PO ZAG ĘSZCZENIU WARSTWY WI ĄŻĄCEJ WYKONANEJ Z BA 

8. 
 

Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, wolna 
przestrzeń w warstwie 

2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2, za 
wyjątkiem obiektów mostowych 

 
6.3.2.  Badanie właściwości kruszywa 
 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy kontrolować każdy rodzaj dostarczanego kruszywa 
drobnego i każdą frakcję grysów. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 
 
6.3.3.  Badanie właściwości wypełniacza 
 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. 
 
6.3.4.  Badanie właściwości asfaltu 
 
 Odstępuje się od konieczności przeprowadzania badań dostarczanego asfaltu, a do każdej dostarczonej 
cysterny asfaltu należy dołączyć wyniki badań przeprowadzonych przez producenta Wyniki powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4. 
 
6.3.5.  Pomiar temperatury składników mieszanki 
 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar 
polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
 
6.3.6.  Pomiar temperatury mieszanki 
 
 Temperaturę mieszanki BA należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie wbudowywania w 
nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
 
6.3.7.  Zawartość asfaltu 
 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy kontrolować zawartość asfaltu. Badanie polega na 
wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001, z próbki pobranej w miejscu wbudowania mieszanki. 
Wielkość próbki poddanej ekstrakcji należy przyjąć zgodnie z punktem 5.7. Wyniki powinny być zgodne z 
zatwierdzoną receptą, przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 6. 
 
6.3.8.  Uziarnienie mieszanki mineralnej 
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 Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa 
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z krzywą zatwierdzoną, przy uwzględnieniu tolerancji 
podanych w tablicy 6. 
 
6.3.9.  Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy określać stabilność, odkształcenie oraz wolną przestrzeń w 
próbkach Marshalla. Gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zbadana metodą 
piknometryczną w rozpuszczalniku (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 04). Gęstość strukturalną próbek 
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, należy określać metodą hydrostatyczną 
(opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05). 
 
 
6.3.10.  Pomiar grubości warstwy 
 
 Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 7 na podstawie 
wyciętych próbek. 
Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±10%. 
 
6.3.11.  Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, 
poprzez porównanie gęstości strukturalnej wyciętych próbek z gęstością strukturalną próbek Marshalla 
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Określanie gęstości należy wykonywać 
metodą hydrostatyczną. 
 
6.3.12.  Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 
 
 Na próbkach wyciętych z nawierzchni należy wykonać badanie gęstości strukturalnej i objętościowej. 
Wolną przestrzeń w warstwie należy określać jako średnią arytmetyczną z dwóch oznaczeń, w % z dokładnością 
do 0,1 %, wg następującego ze wzoru: 

[%]100*ρ
ρρ
o

wsoP −
−

=  

 
P -  wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 
ρo - gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona w piknometrze na materiale 

rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem podanym w 
Zeszycie 64, Arkusz 04 

ρs-w  - gęstość strukturalna zagęszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona metodą 
hydrostatyczną, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05. 

 
6.4.  Badania cech geometrycznych warstwy wiążącej wykonanej z mieszanki BA 
 
6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 8. 
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy wiążącej wykonanej z mieszanki BA 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 3 razy na 1 km na każdej jezdni 
2 Równość podłużna w sposób ciągły 
3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m na każdej jezdni 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km*) na każdej jezdni 
5 Rzędne wysokościowe na każdej jezdni na osi i krawędziach jezdni: co 10 m dla autostrady oraz 

co 20 m na prostych i co 10 m na łukach dla pozostałych dróg 6 Ukształtowanie osi w planie 
7 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze 
8 Wygląd zewnętrzny cała powierzchnia wykonanego odcinka 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w głównych punktach 
łuków poziomych 

 
6.4.2.  Szerokość warstwy 
 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE D. 05.00.00 
 

  

                                                                                                                                                                        PYLON  Sp. z o.o. -  Katowice 
 

84   

 Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na 
zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi. 
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. 
 
6.4.3.  Równość warstwy 

 
  Równość podłużną warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy mierzyć aparatem określającym 

wskaźnik IRI lub 4 m łatą i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana równość podłużna jest określona przez 
wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka 
nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m określa tabela Nr 9 

 Tabela Nr 9. 
Klasa drogi  Element nawierzchni 50% 80% 100% 

 
A, S, GP 

pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączenia 

≤ 2,0 ≤ 3,4 ≤ 5,6 

jezdnie łącznic, MOP, utwardzone pobocza ≤ 3,4 ≤ 4,8 ≤ 6,8 
G, Z pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe 
≤ 3,4 ≤ 4,8 ≤ 6,8 

 
  Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca sumą 

wartości średnich E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczyć wartości 
odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka nawierzchni. 

  Stosowanie metody 4-m łaty i klina dopuszcza się tylko tam, gdzie nie można zastosować metody 
profilometrycznej. Pomiar wykonuje się nie rzadziej, niż co 10m. Wymagana równość podłużna określona jest 
przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% oraz 
100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą 
odległość między łatą a mierzoną powierzchnią Wartości odchyleń, wyrażone w milimetrach, określa tabela 10. 

 Tabela 10 
Klasa drogi Element nawierzchni 95% 100% 

 
A, S, GP 

 

pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia 

≤ 7,0 ≤ 8,0 

jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza ≤ 9,0  10,0 
G, Z pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

≤ 9,0  10,0 

  Za zgodą Inżyniera, może zostać wykonany pomiar przy użyciu planografu (tj. metody równoważnej 
użyciu łaty i klina). W miejscach niedostępnych dla innych przyrządów należy zastosować metodę z 
wykorzystaniem łaty i klina. 

 
6.3.4.  Równość poprzeczna warstwy 
 

Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę 4-m łaty i klina wg BN-68/8931-04. Wymagana 
równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie 
pomiarów stanowiących 90%, 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie 
równości oznacza największą odległość miedzy łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości 
odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela 11. 
Tabela 11. 

Droga Element nawierzchni 90% 95% 100% 
 

A, S, GP 
 

pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 6,0 - ≤ 8,0 

jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza - ≤ 9,0  10,0 
G, Z pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe ≤ 9,0 -  12,0 

 
6.4.5.  Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne 
z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.6.  Rzędne wysokościowe warstwy 
 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzać rzędne wysokościowe warstwy. Sprawdzenie 
polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową. 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+0cm,-1cm. 
 
6.4.7.  Ukształtowanie osi w planie 
 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzać ukształtowanie osi warstwy w planie. 
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i 
porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową. Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
 
6.4.8.  Złącza podłużne i poprzeczne 
 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzać prawidłowość wykonania złącza podłużnego i 
poprzecznego. Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane. 
 
6.4.9.  Wygląd warstwy 
 
 Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzać wygląd warstwy poprzez oględziny całej 
powierzchni wykonanego odcinka. Wygląd warstwy wiążącej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
7.l.  Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej o grubościach 
określonych w przedmiarze Robót. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  SST,  jeżeli wszystkie pomiary                   
i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6  dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.l.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy wiążącej po dokonaniu odbioru 

wg punktu 8. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
− prace pomiarowe, 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
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− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 

przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB. 
  
l0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
1. PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania próbek 
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania 
3. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Badanie wskaźnika 

piaskowego 
4. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości 
5. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja – z dostosowaniem do 

warunków polskich. 
6. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności 
7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa 
8. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem 

ciepła i powietrza. Metoda RTFOT 
9. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Metoda destylacyjna 
10. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

mrozoodporności. 
11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą, 
12. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i 

Kula 
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
14. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
17. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań 
18. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
19. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn 
20. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
21.PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 
22. PN-S-04001  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych 
23. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
24. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
25. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas 

mineralno-asfaltowych 
26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
28. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r. 

29. Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM, Warszawa 
2002, Zeszyt 64 

30. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999. 
31.  „Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”, IBDiM - Zeszyt 54, 1997 r. 
32. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
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D.05.00.00   NAWIERZCHNIE  
 
D.05.03.06 WARSTWA ŚCIERALNA Z BA 0/12,8mm NA BAZIE DE 30B 
 
   
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  
wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                               
z wykonywaniem nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2002 i obejmuje:  

- wykonanie warstwy ścieralnej  o grubościach   4 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
  

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią klasą asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 
zagęszczona. 
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM 
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
2.3 Kruszywo 
 

Należy stosować kruszywa podane w tabeli 1. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami. 
Tablica 1.  Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału nr normy 
Kategoria ruchu 

KR 3-6 

1. 
Kruszywo łamane granulowane wyprodukowane z surowca 
skalnego, wg PN-B-11112 

kl. I, gat. 1 

2. Kruszywo łamane zwykłe wg. PN-B 11112 - 
3. Żwir i mieszanka wg. PN-B 11111 - 

4. 
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego wg załącznika G normy PN-S 96025:2000 

kl. I gat.1 

5. Piasek wg. PN-B 11113 - 
3. Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504 podstawowy 
4. Polimeroasfalt DE 30 B 

 
2.4 Polimeroasfalt 

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy ścieralnej należy 
stosować polimeroasfalt DE 30 B o właściwościach odpowiadających wymaganiom zawartym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami. 
Lp. Właściwości Asfalt DE 30 B Badania wg 
1. Penetracja w 25 °C, 0,1 mm  20-45 PN-EN 1246 
2. Temperatura mięknienia, oC 63 PN-EN 1427 
3. Temperatura łamliwości, oC, nie więcej niż -10 PN-EN 12593 
4. Ciągliwość w temperaturze 25oC, nie mniej niż 40 PN-C-04132 
5. Gęstość w temperaturze 25oC, g/cm3 1,0-1,1 PN-C-04004 
6. Temperatura zapłonu, oC, nie mniej niż 200 PN-EN 2592 
7. Nawrót sprężysty w temperaturze 25oC, %, nie mniej niż 50 p. 3.1. TWT 

IBDiM 54/97 
8. Stabilność 

- różnica temperatury mięknienia oC, nie więcej niż 
- różnica penetracji w temp. 25 oC, 0,1 mm, nie więcej niż 

 
2,0 
5,0 

 
p. 3.2. TWT 
p. 3.2. TWT 

Po odparowaniu 
9. Względna zmiana masy, % m/m, nie więcej niż 1,0 PN-EN 12607-1 
10. Zmiana temperatury mięknienia 

- wzrost, oC, nie więcej niż 
- spadek, oC, nie więcej niż 

 
6,5 
2,0 

PN-EN 1427 

11. Zmiana penetracji w 25oC 
- spadek, %, nie więcej niż 
- wzrost, %, nie więcej niż 

 
40 
10 

PN-EN 1426 

12. Ciągliwość w temperaturze 25oC, nie mniej niż 50 PN-C-04132 
13. Nawrót sprężysty w temperaturze 25oC, %, nie mniej niż 50 p.3.1. TWT 

Za zgodą Inżyniera może być dopuszczony asfalt DE 80B. 
Należy użyć asfaltu modyfikowanego SBS w rafinerii. 
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Polimeroasfalt musi posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM w Warszawie. 
Każda dostawa musi posiadać atest producenta. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu Robót lepiszczy pochodzących od różnych producentów. 
Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania Robót wymaga zgody Inżyniera oraz opracowania 
nowej recepty . 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania 
laboratoryjnych badań kontrolnych. 
 
2.5 Wypełniacz 
 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504 dla wypełniacza 
podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504. 
 
2.6 Emulsja asfaltowa kationowa 
 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania w WT.EmA-99. 
 
2. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę 
propozycji sprzętowej z wymaganiami STWiORB. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania warstwy ścieralnej 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarek, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
- walców ogumionych z centralną regulacją ciśnienia w kołach, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Polimeroasfalt 
 
 Polimeroasfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje 
umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 
 
4.2.2. Wypełniacz 
 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
4.2.3. Kruszywo 
 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
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4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne. 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany skład mieszanki betonu 
asfaltowego. Recepta powinna być opracowana z materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera do wbudowania, 
przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 0/12,8 mm do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp.1-6 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp.7-9 

 
Lp. 

Wymiar oczek sit # [mm] 
 

0/12,8 mm 

1. 

Przechodzi przez:  
 
 

20,0  
16,0 100-100 
12,8 87-100 
9,6 73-100 
8,0 66-89 
6,3 57-75 
4,0 47-60 
2,0 35-48 

(zawartość ziaren >2,0 mm) 52-65 
0,85 25-36 
0,42 18-27 
0,30 16-23 
0,18 12-17 
0,15 11-15 
0,075 7-9 

2. 
Orientacyjna zawartość asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej, 
[%m/m] 

4,8-6,5 
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Tablica 5.  Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego 
Lp. Właściwości od KR3 do KR6 

1. Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie mniej niż: ≥ 14 
2. Stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 60 0C, 

zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN nie mniej niż: 
≥10,02) 

3. Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 4,5 
4. Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) od 2,0 do 4,0 
5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 78,0 do 86,0 
6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niż: ≥98,0 
7. Wolna przestrzeń w warstwie, %(V/V) od 3,0 do 5,0 

1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
2) Próbki zagęszczone 2x75 uderzeń ubijaka 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, 
lecz nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w 
ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5°C. Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być 
podana przez producenta. Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna 
być wyższa o więcej niż 30o od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być podana przez producenta. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o 
temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez 
kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od 6 mm. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte materiałem 
uszczelniającym (taśmą bitumiczną) zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
5.5 Połączenie międzywarstwowe 
 

Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, warstwa wiążąca będzie oczyszczona i skropiona emulsją 
asfaltową. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
doby była nie niższa od 5°C. Nie dopuszcza się układania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.7. Zarób próbny 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 
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W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę 
mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. 
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z 
udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się 
wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny 
być zawarte w granicach podanych w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
wymiary w procentach (m/m) 

Lp. Składniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchyłki 
od KR3 do KR6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm: 
20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0 

± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm: 
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 

± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0.075 mm ± 1,5 
4 Asfalt ± 0,3 

 
5.8. Odcinek próbny 
 

Jeżeli w STWiORB przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego to, co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy, 
− stwierdzenia zgodności składu mieszanki, wskaźnika zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni w 

warstwie z tablicą 5. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy 
nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 
 
5.9.1 Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej 
przez producenta. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż to ustalono we 
wskazaniach producenta asfaltu modyfikowanego. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4. Złącza w warstwie powinny być 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej 
powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 6. 
 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg zeszytu nr 64 
IBDiM/2202. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 5. Dopuszcza 
się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań Minimalna liczba badań 
na dziennej działce roboczej 

1 Dozowanie składników Dozór ciągły 

2 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
należy badać na próbkach pobranych na budowie 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

3 Właściwości asfaltu Dla każdej dostawy (cysterny) 
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
5 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

6 
Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Dozór ciągły 

7 
Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowania 
8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

9 
Właściwości próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej pobranej na budowie 

jeden raz dziennie 

 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 
 Dla każdej dostawy należy określić cechy gatunkowe kruszywa, natomiast cechy klasowe należy 
sprawdzać przy każdej zmianie kruszywa i w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jego jakości. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB. 
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6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 7. 
 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 

1 Szerokość warstwy co 100 m 

2 
Równość warstwy Zgodna z Dz.U. Nr 43/99 poz. 430-załącznik 6, punkt 2 

i 3 
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

4 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według dokumentacji budowy 5 Ukształtowanie osi w planie 

6 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy), co 25 m 
7 Złącza poprzeczne i podłużne cała długość złącza 
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
9 Wygląd warstwy ocena ciągła 
10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m 
11 Wolna przestrzeń warstwy jw. 
12 Grubość warstwy jw. 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 
 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z 
tolerancją +5 cm -0 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub 
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość 
warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
 
6.4.3. Równość podłużna warstwy 

 
  Równość podłużną warstwy ścieralnej należy mierzyć aparatem określającym wskaźnik IRI lub 4 m łatą 

i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których nie 
można przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika, 
wyrażone w mm/m określa tabela Nr 8 

 
 Tabela 8 

Klasa drogi  Element nawierzchni 50% 80% 100% 
 

A, S, GP 
pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 

włączania i wyłączenia 
≤ 1,2 ≤ 2,0 ≤ 3,3 

jezdnie łącznic, MOP, utwardzone pobocza ≤ 2,0 ≤ 2,8 ≤ 4,0 
G, Z pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe 
≤ 2,8 ≤ 3,9 ≤ 4,9 

 
  Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca sumą 

wartości średniej i odchylenia standardowego <IRI>+S nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% 
długości badanego odcinka. 
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  Stosowanie metody 4-m łaty i klina dopuszcza się tylko tam, gdzie nie można zastosować metody 
profilometrycznej. Pomiar wykonuje się nie rzadziej, niż co 10 m. Wymagana równość podłużna określona jest 
przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% oraz 
100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą 
odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Wartości odchyleń, wyrażone w milimetrach, określa tabela 9 

  Tabela 9 
Klasa drogi Element nawierzchni 95% 100% 

 
A, S, GP 

 

pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia 

≤ 4 ≤ 5 

jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza ≤ 5 ≤ 6 
G, Z pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

≤ 6 ≤ 7 

 
6.4.4.  Równość poprzeczna warstwy 
 

Do pomiaru równości poprzecznej warstwy ścieralnej stosuje się metodę 4-m łaty i klina wg BN-
68/8931-04. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą 
być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90%, 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym 
odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość miedzy łatą a mierzoną powierzchnią w danym 
profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela 10 
 

 Tabela 10 
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100% 

 
A, S, GP 

 

pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 3,0 - ≤ 5,0 

dnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza - ≤ 5,0 ≤ 6,0 
G, Z pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe ≤ 6,0 - ≤ 9,0 

 
6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy 
 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.6. Rzędne wysokościowe 
 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 
 
6.4.7. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
 
6.4.8. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 5 mm. 
 
6.4.9. Złącza podłużne i poprzeczne 
 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 

 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 

porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
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Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
STWiORB i recepcie laboratoryjnej. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
7.l.  Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
  
  Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy. Obmiar nie powinien obejmować 
dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem powierzchni 
zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 

Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
  
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Roboty podlegają odbiorowi według zasad określonych w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”.  
 
8.2.  Sposób odbioru robót 
 
  Odbioru robót należy dokonać na podstawie sprawdzeń wyników, obserwacji przebiegu robót oraz 
komisyjnej oceny jakości. 
  W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.l.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 
Płaci się za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy ścieralnej po dokonaniu 

odbioru wg punktu 8. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 
− zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
− wytworzenie mieszanki, 
− transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
− mechaniczne rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie i obcięcie krawędzi działek roboczych, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− zakup, transport i przyklejenie taśm bitumicznych, 
− usunięcie odpadów, odwóz na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
− uzyskanie wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadów zgodnie z 

Ustawą zawartą w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni 

drogowych 
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
5. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
6. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe – Bitumy do układania - Specyfikacja 
 
10.2 Inne dokumenty 
 
   Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 
   Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 
r., poz. 430). 

   Zeszyt nr 64 IBDiM/2002 „Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych” 
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D.05.03.23  NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla 
inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją 
deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem nawierzchni: 

- z betonowej kostki brukowej szarej i kolorowej  w ilościach i lokalizacjach ujętych szczegółowo w 
przedmiarze robót 

 
1.4.   Określenia podstawowe 
  
1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, 
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.3.  Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.4.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne dane  podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w ST DM.00.00.00  - 
„Wymagania Ogólne” pkt 2. 
 

2.2.  Betonowa kostka brukowa 

Do wykonywania nawierzchni chodników należy wykorzystywać betonową kostkę brukową grub. 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm. 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
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Wymagania  techniczne  stawiane  betonowym   kostkom   brukowym  stosowanym   na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Lp. 
Cecha Załącznik 

normy 
Wymaganie 

Kształt i wymiary 

.1 
Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych        wymiarów kostki, 
grubości 

< 100 mm 

C 

Długość  Szerokość  Grubość 

     ± 2           ± 2           ± 3  

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości,    tej 
samej   kostki, 
powinna być ź 3 
mm 

.2 
Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki >   300   
mm),   przy   długości pomiarowej 
300 mm 400 mm 

C Maksymalna (w mm)  
wypukłość               wklęsłość 
1,5                             1,0 
 2,0                            1,5 

Właściwości fizyczne i mechaniczne 

.1 
Odporność                        na 
zamrażanie/rozmrażanie          z 
udziałem soli odladzających (wg klasy 
3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

.2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

.3 
Trwałość        (ze  względu  na 
wytrzymałość) 

F Kostki      mają      zadawalającą      trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 
oraz istnieje normalna konserwacja 

.4 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3 

oznaczenia H normy) 
G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, wg zał. 
G normy  
-badanie podstawowe 

Bóhmego,  
wg zał. H mormy  
-badanie alternatywne 

≤23 mm ≤20 000mmJ/5000 mm2 

.5 
Odporność                        na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalnąjej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

Aspekty wizualne 

.1 
Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 

rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 
c)ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

.2 
Tekstura 
 
 
 
 

 
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze 
- producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowe j, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania 
na zewn ętrznych nawierzchniach, maj ących kontakt z sol ą odladzaj ącą w warunkach mrozu 
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących 
w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.2.  Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 oraz pod jezdnię 1:2 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN-1008, 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a), 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom D-05.03.04a. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na 
środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do 
załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 
kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE D. 05.00.00 
 

 

                                                           PYLON Sp. z o.o.  Katowice 
 

102 

rozładunku. Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać 
na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 Istniejące zawory i studnie urządzeń podziemnych podnieść do niwelety projektowanych nawierzchni.( zgodnie z 
załączonymi uzgodnieniami branżowymi). 
 
5.2.  Podłoże i koryto 
  

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża” [11] a podbudowa zgodnie z wymaganiami ST D-04.04.05. 
 
5.3.  Konstrukcja nawierzchni 
  

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) Podbudowie z kruszywa łamanego wykonanej zgodnie z ST D.04.04.05 oraz ST D. 04.02.02 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni obejmują: 
1. przygotowanie i rozścielenie podsypki, 
2. ułożenie kostek z ubiciem, 
3. zamulenie szczelin, 
4. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.5.  Obramowanie nawierzchni 
  

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową . 
 
5.6.  Podsypka 
  

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
(przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
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5.7.2.    Warunki atmosferyczne 
 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 
w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.7.3.     Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.5. Spoiny  
\ Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
  
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać 
ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D.M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

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

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 
 

b) w zakresie innych materiałów 
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

Inżyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 
 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg OST D-08.01.01÷02 [17];        D-
08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19] 

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości ±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni 
z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowa-nej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       +1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 [9] łatą 
czteromet-rową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z po-ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwela-cji) 

Jw. Prześwity mię-dzy łatą a po-     
wierzchnią do         8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
me-todą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-kumentacji 
pro-jektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 

Jw. Odchyłki od sze-rokości 
projekto-wanej do  ±5 cm 
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liniowym) 
 h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykrusze-niu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inżyniera 

 
6.4.  Badania wykonanych robót 
  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna 
i poprzeczna, spadki poprzeczne i 
szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 
metod i do-puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne”  pkt7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

 Jednostką  obmiarową jest  metr kwadratowy[m2]  wykonanej nawierzchni 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− regulacja zaworów wodno kanalizacyjnych,  gazowych i studni teletechnicznych 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
− ułożenie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D-05.03.26 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOSIATK Ą 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru Robót związanych  
ze wzmocnieniem nawierzchni za pomocą geosiatki dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, 
M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem 
wzmocnienia nawierzchni geosiatką i dotyczą konstrukcji odtwarzanej po wykopie kanalizacyjnym  i jej zespoleniu z 
istniejącą sfrezowaną nawierzchnią na szerokość wykopu i po 0,5m w każdą stronę. 
 
1.4  Określenia podstawowe 
 
 Geosiatka – giętka poliestrowa siatka zbrojeniowa wykonywana z włókien poliestrowych, zespolonych w 
płaskie sploty. Sploty są przeplecione w węzłach siatki. Włókna poliestrowe tworzące sploty są otoczone bitumem, 
nadającym siatce barwę czarną. Siatka powinna musi być odporna na wysoką temperaturę do +190OC, rozpuszczalniki 
organiczne i środki odladzające (jak np. sól).  
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi                            
i określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
- warunków organizacji ruchu; 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia 
podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania dotyczące surowców 

Właściwości poliestru, stosowanego do produkcji geosiatki powinny być następujące: 
- temperatura stosowania, maks.     +190OC 
- skurcz w temperaturze +190OC po 15 minutach, maks. %  1,0 
- trwałość termiczna, maks. OC     +210 
- temperatura mięknienia, OC     ≥ +230 
- temperatura topnienia, OC     ≥ +250 
 
2.2.  Wymagania dotyczące geosiatki 

2.2.1. Wygląd zewnętrzny i szerokość pasma 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE         D. 05.00.00 
 

  

108                                                                                                                                                                                    PYLON Sp. z o.o.  Katowice 
 

  

Siatka powinna być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu oczek w siatkach. Odchyłki szerokości pasma nie 
powinny przekraczać ±5 % wymiaru nominalnego. 
2.2.2.  Właściwości fizyczno-mechaniczne 
Wymagane właściwości fizyczno-mechaniczne siatki podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Właściwości fizyczno-mechaniczne geosiatki 
 

Lp. Właściwości Jedn. Wymagania Metoda badania według 

1 
Nominalne wymiary oczek (w 
osiach splotów podłużnych i 

poprzecznych) 
mm 40x40 pomiar bezpośredni 

4 
Wytrzymałość na rozciąganie 

- wzdłuż pasma 
- wszerz pasma 

kN/m 
 

≥50 
≥50 

PN ISO 10319:1996 

5 
Wydłużenie przy zerwaniu: 

- wzdłuż pasma 
- wszerz pasma 

% 
 

14 
14 

PN ISO 10319:1996 

 
2.3.  Oznakowanie geosiatek 

Na każdym opakowaniu siatki musi być umieszczona etykieta zawierająca, co najmniej następujące dane: 
- typ wyrobu oraz adres nazwę, adres producenta i datę produkcji, 
- parametry zaopatrzeniowe, 
- informację, iż wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i jej numer, względnie indywidualny certyfikat instytutu 
naukowo-badawczego nadzorującego wdrażanie wyrobu w warunkach przemysłowych. 

 

2.4.  Lepiszcze do skropienia podłoża pod geosiatkę 

 Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i 
muszą posiadać Aprobatę Techniczną.IBDiM 
Do skropienia warstw konstrukcyjnych pod układaną geosiatkę należy użyć emulsję asfaltową modyfikowaną 

kationową szybkorozpadową K1-70MP o właściwościach zgodnych z „Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe 
Emulsje Asfaltowe EmA-99”; IBDiM Warszawa 1999; Zeszyt Nr 60. 

Zużycie emulsji asfaltowej kationowej powinno być zgodne z zaleceniami producenta geosiatki.   
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. Przechowywanie i 

transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
 
2.5.  Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do wzmacniania nawierzchni geosiatką musi posiadać aprobatę techniczną. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt3. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
W czasie transportu i przechowywania należy chronić siatkę przed działaniem promieni słonecznych. Siatkę należy 
przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym 
podłożu. 
 
4.2.  Przechowywanie  

 
Rolki powinny być przechowywane na czystej równej powierzchni. Mogą one być układane jedna na drugiej, 

maksymalnie w 3 warstwach (w przypadku krótkotrwałego składowania, tj. max 7 dni w temperaturze +20OC dopuszcza 
się składowanie w 6-7 warstwach). Nie należy ich dodatkowo obciążać.  
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Wyroby w trakcie składowania powinny być przechowywane w magazynach zadaszonych. Podczas ładowania, 
rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki siatek przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi 
oraz przed działaniem temperatury powyżej +30OC. 

 
. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2.  Przygotowanie podłoża do ułożenia siatek zbrojeniowych 

Przed ułożeniem geosiatki powierzchnię nawierzchni po wyfrezowaniu należy starannie oczyścić z błota, kurzu, 
plam oleju i luźnych fragmentów starej nawierzchni bitumicznej. W przypadku występowania spękań, złuszczeń, 
porowatości powierzchni należy uzupełnić wolne przestrzenie emulsją asfaltową zastosowaną do skropienia podłoża. 

Powierzchnia podłoża, na której będzie ułożona geowłóknina winna spełniać warunki : 
- równości (lokalne nierówności mierzone łatą nie powinny przekraczać 9 mm), 
- czystości (oczyszczenie z luźnego kruszywa i innych zanieczyszczeń), 
- skropienia (emulsją asfaltową szybkorozpadową). 

5.3.  Ułożenie geosiatki 

Siatkę można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki możemy rozkładać na całej 
powierzchni wzmacnianego odcinka . 
Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia aby była lekko klejąca 
ale nie przywierała, w przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd walca 
ogumionego. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane.  
Siatkę należy układać „na zakład". Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych. Szerokość zakładu 
min. 30 cm. Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym może się odbywać 
przy wykorzystaniu przyrządów ręcznych (nóż, nożyczki) jak i z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących 
(szlifierki kątowe). 
Należy przeprowadzić próbę terenową układania siatki w celu zapewnienia: układania siatki zbrojącej bez powstawania 
fałd i zmarszczek,dobrania optymalnej ilości lepiszcza, zapewniającej dobre przyklejenie geosiatki, a jednocześnie nie 
powodującej trudności w zagęszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej (przemieszenia pod walcem w przypadku 
nadmiaru lepiszcza). 

Po ułożonej siatce nie powinien odbywać się ruch pojazdów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości  Robót podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne”        pkt 6. 
 

6.2.  Kontrola przy rozkładaniu geosiatki 

Przy wykonywaniu robót kontroli podlega: 
- oczyszczenie, skropienie nawierzchni asfaltem, 
- równość ułożenia siatki, 
- jakość ułożenia przykrywającej warstwy betonu asfaltowego. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych obejmuje: 
- adhezję skropionego asfaltu do nawierzchni. Określa się to ręcznie poprzez oderwanie kawałka siatki 
od remontowanej nawierzchni w trzech miejscach na każde 20 m; jeśli przyczepności nie ma (spodnia 
powierzchnia oderwanego kawałka pokryta jest pyłem i zanieczyszczeniami), skropienie uważa się za 
niezadowalające. Powtórne roboty Wykonawca wykona na własny koszt. 

Przy ocenie równości ułożenia siatki sprawdza się: 
- równoległość wewnętrznej krawędzi siatki z remontowaną nawierzchnią, 
- występowanie zakładek sąsiednich pasów siatki, 
- brak fałd, odchyleń kierunku układania, sfalowania itp., 
- występowanie naprężeń pasm, 
- jakość zespolenia siatki z nawierzchnią. 

Wszystkie prace kontrolne przeprowadza się wizualnie. 
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Przy kontroli jakości ułożenia warstwy betonu asfaltowego zwraca się uwagę na niedopuszczalne przesunięcia 
siatki, powstawanie fałd. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi w celu akceptacji. 
 
6.3.  Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest: 

metr kwadratowy [ m2 ]  powierzchni podlegającej wzmocnieniu 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
- skropienie podłoża emulsją, 
- nadzór, 
- rozłożenie i przyklejenie geosiatka do podłoża (powierzchnie zakładek i odpadów nie są doliczane do ilości 
jednostek obmiarowych) 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-ISO-10318:1990 Geotekstylia. Terminologia. 
PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości. 
PN-EN ISO 10320:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania. 
 
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM,1999 r. 
Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych, IBDiM, 2004 r. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997 r. 
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 2001 r. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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D.01.00.00     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D. 01.02.02     USUNIĘCIE  WARSTWY HUMUSU I DARNINY 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  
 Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic 
H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości 
Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1, związanych ze zdjęciem humusu o grubości zgodnie z przedmiarem robót z powierzchni 
przeznaczonej pod budowę drogi oraz odwóz humusu. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST  stanowią wymagania dotyczące robót  związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu i darniny, wykonywanym w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 - „Wymagania  Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST,  i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania robót podano w ST DM.00.00.00  "Wymagania 
Ogólne". 
 
2.   MATERIAŁY 
 
 Nie występują. 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt4 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  i/lub darniny należy stosować: 

- łopaty i szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia 
należy stosować: 

- nożyce do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3., 
- łopaty i szpadle. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt4. 
 
4.2. Transport humusu i darniny 
  
 Humus przewiduje się do zużycia na miejscu do zazielenienia poboczy po wykonaniu chodnika i 
wykonaniu oświetlenia ulicznego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt5 
 Teren pod budowę w pasie robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
  
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umocnieniu 
poboczy. 
 Humus należy zdejmować ręcznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania. 
 Zdjęty humus należy składować w pryzmach. Miejsce składowania humusu powinno być przez 
Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy i zagęszczaniem. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 
pasa robót ziemnych. 
Kontrola polega na sprawdzeniu wymagań podanych w punkcie 5. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest metr kwadratowy[ m2]. 
 Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera. Obmiar wymaga akceptacji 
Inżyniera. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z 
wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. 
 
8.  Odbiór robót 
 
 Odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu 
robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inżyniera. 
 
9.  Podstawa płatności 
 
 Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.  
 Cena wykonania robót obejmuje: 
 -  zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania wraz z hałdowaniem w   
 pryzmy i odwiezieniem na odkład. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1  Normy 
 
1.    BN-72/8932-01 - Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne 
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D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
D.06.01.01 UMOCNIENIE POBOCZY  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z umocnieniem  przez humusowanie, obsianie nasionami traw dla 
inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją 
deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Wykonanie Robót wymienionych w punkcie 1.1 obejmuje: 

− wyrównanie powierzchni poza jezdnią i chodnikami w granicach robót ziemnych  wraz z rozścieleniem  
warstwy humusu śr. gr. 10 cm oraz  obsianie nasionami traw 

 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w  ST D. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne” 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Niezbędne podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu Robót według zasad niniejszej ST są: 

 - humus bez zanieczyszczeń i kamieni powyżej 4 cm oraz zanieczyszczeń obcych, 
 - ziemia kompostowa - w postaci kompostu ogrodniczego lub popieczarkowego, 
 - mieszanka uniwersalna nasion traw mających gęste ukorzenienie o zwiększonej odporności na działanie 

soli i spalin, 
 - woda ze  źródeł nie budzących wątpliwości. 
 
3.   SPRZĘT 
 
 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inżyniera np. walce gładkie i okołkowane. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię Robót  
i sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.  
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Wykonawca przedstawi Inżyniera do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniające 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
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5.2. Roboty w obrębie skarp: 
  
 - wbudowanie ziemi urodzajnej o średniej grubości warstwy  10 cm. Ziemia urodzajna powinna być 

wymieszana z nawozami sztucznymi  w ilości 0.05 kg/m2, 
 - zawałowanie ziemi urodzajnej wałem gładkim a następnie kolczatką lub zagrabienie ręczne, 
 - wykonanie pełnego obsiania trawą  w ilości 2 kg/100 m2, przykrycie nasion przez zagrabienie lub 

wałem kolczatką  i ponowne zawałowanie po obsianiu wałem gładkim. Zaleca się siew w dni 
bezwietrzne w okresie wiosennym oraz najpóźniej do 15 września, 

- drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na 
podlewaniu, odchwaszczaniu i nawożeniu.  

- pierwsze skoszenie należy przeprowadzić gdy trawa osiągnie wysokość 5÷10 cm a następne po 
odrośnięciu do wysokości 10÷12 cm. Po skoszeniu trawa winna być zagrabiona i usunięta poza Teren 
Budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
 Ogólne zasady kontroli podano w ST D.00.00.00. - „Wymagania Ogólne”. 
 Kontrola polega na sprawdzeniu, czy pod względem kształtu i wykończenia Robót wykonanych według 
punktu 5, odpowiadają one wymaganiom założonym w projekcie   i niniejszej ST.  
 
6.1 Sprawdzenie jakości wykonania humusowania i obsiewu: 
 
 Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności  z wymaganiami określonymi        w p. 2 i 5. Kontrola 
winna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, sprawdzenia zgodności profilu i przekroju 
poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji obsianych 
powierzchni w ciągu okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szczególności: 

- oczyszczenie terenu  z zanieczyszczeń, równość podłoża i zgodność profili  
i przekroi z Dokumentacją Projektową, 

 -    jakość gleby urodzajnej i nasion, 
         -    prawidłowość siewu, zagrabienia i uwałowania,  
         -    prawidłowość pielęgnacyjną i dosiew. 
 
6.2 Sprawdzenie jakości wykonania umocnienia  skarp i dna rowów darniną 
  
 Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2 i 5. Kontrola winna 
dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, sprawdzenia zgodności profilu i przekroju 
poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji obsianych 
powierzchni w ciągu okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szczególności: 

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, równość podłoża i zgodność profili i przekroi z Dokumentacją 
Projektową, 

 -  prawidłowość pielęgnacji w okresie gwarancyjnym. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
  
 Jednostką  obmiarową jest metr kwadratowy [m2]  zahumusowanego  i obsianego pobocza. Obmiaru Robót 
na budowie dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Roboty podlegają odbiorowi wg ST D. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne”. Badania przy odbiorze polegają 
na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych  i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 
podanych w punkcie 5 i 6. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Płaci się według zasad przewidzianych w ST D. 00.00.00 - „Wymagania Ogólne”. 
 
 Jednostką  obmiarową jest metr kwadratowy [m2] zahumusowanego i obsianego pobocza. Obmiaru Robót 
na budowie dokonuje Wykonawca  w obecności Inżyniera. 
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9.1 Dla wykonanych Robót cena jednostkowa obejmuje: 
 
9.1.1 Dla wykonania Robót dotyczących skarp cena jednostkowa obejmuje : 
 - wyznaczenie Robót, 
 - oczyszczenie i usunięcie gruntu zdegradowanego poza teren budowy oraz wyrównanie powierzchni 

Robót, 
 - spulchnienie powierzchni,  
 - pozyskanie i dowóz humusu oraz nasion do miejsca wbudowania, 
 - wykonanie humusowania warstwą z zagęszczeniem przed i po wysiewie  oraz zagrabienie, 
 - wykonanie pielęgnacji i drugiego obsiewu oraz koszenie i odchwaszczanie, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne” 
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D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
 
D.07.01.01  OZNAKOWANIE POZIOME 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. 
Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca 
Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenie zawarte w niniejsze specyfikacji obejmuje oznakowanie poziome w lokalizacjach ujętych w 
projekcie organizacji ruchu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w DM.00.00.00 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Niezbędne dane podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów 

 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  DM.00.00.00.  

"Wymagania  ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 
 
 Materiały powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.  
 
2.3. Wymagania wobec materiałów  
 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego winny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 do 
0,8 mm Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna 
odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
 Zawartość składników lotnych nie powinna przekraczać 30 % (m/m). Nie dopuszcza się do stosowania 
materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Materiały powinny być przechowywane w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, 
zwłaszcza zabezpieczając je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla : 
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- farb wodorozcieńczalnych od 5 0C do 40 0C 
- farb rozpuszczalnikowych od 0 0C do 25 0C 
- pozostałych materiałów do 40 0C 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania oznakowania 

 
Wykonawca przystępując do oznakowania powinien się wykazać możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych oraz  szczotek ręcznych 
- malowarek 
- sprzętu do badań 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
 
 Materiały należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i 
zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą  PN-O- 
79252. Przewóz materiałów powinien się odbywać w krytymi środkami transportowymi , chroniąc opakowania 
przed uszkodzeniami mechanicznymi , zgodnie z PN-C-81400 , oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne”        pkt 5. 
 
5.2. Warunki atmosferyczne 
 

W czasie znakowania temperatura nawierzchni i powietrza winna wynosić co najmniej 5 0C , a 
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 

Przed wykonaniem znakowania należy powierzchnie oczyścić z pyłu kurzu , smarów piasku, olejów i 
innych zanieczyszczeń, oraz kolidującego oznakowania. 
 
5.4. Przedznakowanie 
 

Przed wykonaniem właściwego oznakowania należy wykonać przedznakowanie. Do wykonania 
przedznakowania zastosować farbę nietrwałą. 
 
5.5. Wykonanie znakowania  
 

Materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i stosowane zgodnie z zaleceniami 
SST i producenta oraz wymaganiami aprobaty technicznej. 

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 
4 min. do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika należy przecedzić farbę 
przez sito 0,6 mm. 
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Farbę należy nakładać warstwą równomierną zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość 
nakładanej warstwy 0,7 mm, kontrolować należy przy pomocy grzebienia pomiarowego. Ilość farby zużyta na 
metr kwadratowy, nie może różnić się od ilości ustalonej , więcej niż o 20 %. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne”        pkt 6. 
 
6.2. Badanie wykonania przedznakowania 

Przed wykonaniem znakowania powierzchnie muszą być całkowicie czyste i suche. 
 

6.3. Badanie wykonania oznakowania  
Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 
Lp. Rodzaj wymagania Jedn. Materiały do znakowania 

cienkowarstwo
wego 

grubowarstwow
ego 

1 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania 
- rozpuszczalników organicznych 
- rozpuszczalników aromatycznych 
- benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
 

% ( m/m) 
% ( m/m) 
% ( m/m) 

 
 

≤30 
≤10 
0 

 
 

≤2 
- 
0 

2 Współczynnik załamania światła kulek szklanych współcz. >1,5 > 1,5 
3 Współczynnik luminacji w świetle rozproszonym dla 

oznakowania świeżego barwy : 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- żółtej 

 
 

mcdm-21x—1 

mcdm-21x--1 

 
 

≥130 
≥100 

 
 

≥130 
≥100 

4 Współczynnik luminacji β dla oznakowania świeżego barwy : 
- białej  
- żółtej 

 
 

współcz. β 
współcz. β 

 
 

≥0,60 
≥0,40 

 
 

≥0,60 
≥0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dlka oznakowania 
świeżego w stanie suchym barwy: 
- białej 
- żółtej 

 
 

mcdm-21x—1 

mcdm-21x--1 

 
 

≥300 
≥200 

 
 

≥300 
≥200 

6 Szorstkość oznakowania : 
- świeżego 
- używanego po 3 m-cach 

wskaźnik 
SRT 
SRT 

 
≥50 
≥45 

 
≥50 
≥45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcieńczalnymi  
- pozostałymi 

 
wskaźnik 
wskaźnik 

 
≥5 
≥6 

 
≥5 
≥6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤2 ≤2 
9 Grubość oznakowania nad powierzchnią nawierzchni 

- bez mikrokulek szklanych 
- z mikrokulkami 

 
µm 
mm 

 
≤800 

- 

 
- 

≤5 
10 okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy 

składowaniu 
 

miesięcy 
 

≥6 
 

≥6 
 
7. OBMIAR 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiaru jest : 
- kpl  wykonanego oznakowania poziomego  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru zgodnego z warunkami ogólnymi zawartymi w 
DM.00.00.00 i warunkami szczegółowymi. 
 
9. PŁATNOŚĆ 
 
9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena kpl  wykonania robót jest ceną średnią i obejmuje: 
- prace pomiarowe , roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów 
- oczyszczenie podłoża 
- przedznakowanie  
- naniesienie powłoki znaków  
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie trwania objazdu 
- przeprowadzenie pomiarów i badań 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-C-81400  - Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport 
PN-O-79252  - Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i oznakowania . Wymagania podstawowe. 
 
10.2. Inne 
1.  Ustawa  z  dnia  1.02.1983 r.  „Prawo  o  ruchu  drogowym” 
2. Rozporządzenie  Ministra  Komunikacji  i  Spraw  Wewnętrznych   
 z  dnia  9.08.1983 r  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych 
 ( Dz.U.  nr 50  poz. 224 ) 
3. Instrukcja  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym 
 ( M.P. nr 24 poz. 184  z  dnia  18.06.1990 r. ) 
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D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
 
D.07.01.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego dla inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. 
Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca 
Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
    

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenie zawarte w niniejsze specyfikacji obejmuje tymczasowe oznakowanie pionowe na czas 
remontu drogi oraz odtworzenie i uzupełnienie oznakowania docelowego.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita 
lub nakładana. 

1.4.3. Lico znaku -przednia cześć znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane 
jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak 
z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik, itp., na którym zamocowana jest 
tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski, itp). 

1.4.6. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod 
przejrzystym licem znaku. 

1.4.7. Znak drogowy oświetlony - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na 
zewnątrz znaku. 

1.4.8. Znak nowy - znak użytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji. 

1.4.9. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące 
od daty produkcji. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Niezbędne dane  podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów 

 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  DM.00.00.00.  

"Wymagania  ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 
 

Każdy materiał do wykonania  pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, powinien  
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania ( aprobatę techniczną ). Znaki drogowe powinny mieć 
certyfikat bezpieczeństwa ( znak B ) nadany Przez uprawnioną jednostkę. 

 
2.3. Wymagania wobec materiałów  
 

Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków są wykonane jako prefabrykaty betonowe
 Konstrukcje wsporcze wykonać z rur ocynkowanych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 , PN-H-74220 lub innej normie zaakceptowanej 
przez Inżyniera . Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Jeżeli zaistnieje konieczność 
wykonania połączeń spawanych to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 lub PN-M-69430, a 
drut spawalniczy PN-M-69420. Tarcze znaku – powinny wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła , 
zmiany temperatury i wpływy atmosferyczne. Producent jest obowiązany określić trwałość znaku oraz warunki 
gwarancyjne znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

- instrukcję montażu 
- dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu 
- instrukcję utrzymania znaku 

Tarcza znaku z blachy stalowej powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem 
ogniowym lub elektrolitycznym. Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 
310 MPa. Folie znaków powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres trwałości znaku. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach  suchych z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania oznakowania 

 
Wykonawca przystępując do oznakowania powinien się wykazać możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- koparek kołowych o poj 0,25 m3 
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 Mg 
- wiertnic pod słupki 
- środków transportowych do przewozu materiałów 
- sprzętu spawalniczego 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
 
 Samochód skrzyniowy lub każdy inny środek transportu zaakceptowany przez Inżyniera do przewozu 
materiałów jak w pkt. 2. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne”  pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze  
 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
- lokalizację znaku 
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej 

Punkty stabilizujące należy zabezpieczyć w sposób trwały. 
 

5.3. Tolerancje ustawienia znaków 
 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
- odchyłka od pionu nie więcej niż ± 1 % 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku ± 2 cm 
- odchyłka w odległości od krawędzi jezdni ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 

znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 
 
5.4. Trwało ść wykonania znaku 
 

Znak powinien być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność w całym okresie jego 
użytkowania  
 
5.5. Tabliczka znamionowa znaku 
 

Każdy znak drogowy oraz konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z : 
- nazwę , marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub 

dostawcy, 
- datą produkcji, 
- oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
- datą ustawienia znaku. 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny. 

 
5.6. Wykonanie oznakowania 

 
Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w etapach 

tam wyszczególnionych. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badanie materiałów 
 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub deklaracją zgodności winny być 
sprawdzane w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 
6.3. Badanie w czasie wykonywania robót  
 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
- zgodność wykonania znaków z dokumentacją ( lokalizacja , wymiary wysokość zamocowania) 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze 
- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych 
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7. OBMIAR 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiaru jest : 

- komplet – wykonanego oznakowania pionowego  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru zgodnego z warunkami ogólnymi zawartymi w 
DM.00.00.00 i warunkami szczegółowymi. 
 
9. PŁATNOŚĆ 
 
9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00”Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe ,  
- przygotowanie i dostarczenie materiałów 
- wykonanie fundamentów i zamocowanie słupków do oznakowania 
- zakrycie oznakowania istniejącego zgodnie z projektem 
- zamocowanie  znaków 
- demontaż znaków po zakończeniu przebudowy 
- przywrócenie oznakowania istniejącego przed przebudową oraz jego uzupełnienie 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

PN-C-81400  - Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport 
PN-O-79252  - Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i oznakowania . Wymagania 
podstawowe. 

 
10.2. Inne 
 

1.  Ustawa  z  dnia  1.02.1983 r.  „Prawo  o  ruchu  drogowym” 
2. Rozporządzenie  Ministra  Komunikacji  i  Spraw  Wewnętrznych   
 z  dnia  9.08.1983 r  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych 
 ( Dz.U.  nr 50  poz. 224 ) 
3. Instrukcja  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym 
 ( M.P. nr 24 poz. 184  z  dnia  18.06.1990 r. ) 
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D.08.00.00   ELEMENTY  ULIC 
 
D.08.01.01   KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ułożeniem krawężników betonowych dla 
inwestycji  pn. „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją 
deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
  

SST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. i obejmują 
ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30cm oraz krawężnika najazdowego 15 x 22 cm na wjazdach posesyjnych 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na ławie betonowej z oporem z betonu B15 w lokalizacjach 
wyszczególnionych w Przedmiarze Robót.  
 
1.4   Określenia podstawowe. 
  
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Niezbędne dane podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
  Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się: 

− krawężniki betonowe uliczne 15 x 30 cm w gat. 1, jednowarstwowe, 
− krawężniki betonowe najazdowe 15 x 22 cm w gat. 1, jednowarstwowe, 
− beton B15 na ławę fundamentową  
− podsypkę cementowo-piaskową 1:4, 
− deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków, 
− bitumiczną masę zalewową, 
− wodę. 

2.1.  Wymagania dla krawężników 
  
2.1.1. Beton 
 

− klasa minimum B30, 
− nasiąk1iwość   ≤ 5 %, 
− ściera1ność na tarczy Boehmego: 3mm, 
− mrozoodporność  ≥ F 150. 

 
Stosuje się krawężniki jednowarstwowe. 
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Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, 
mm 

Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 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 
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

 

 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe  
powierzchnie:liczba max 

2 

- długość, mm, max 20 

- głębokość, mm, max 6 

 
2.2.  Materiały na podsypkę i do zapraw 
  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 ,a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
CEM I 32,5 lub CEM II 32,5 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli stosowana jest woda 
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą. 
 
2.3.  Materiały na ławy 

  
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B15 wg PN-B-06250, którego składniki 

powinny odpowiadać wymaganiom p. 2.2. a grysy i żwir wymaganiom normy PN-B-l1111:l996orazPN-B-
11112:1996. 

 
2.4.   Masa zalewowa lub uszczelniająca 

 Masa zalewowa lub uszczelniająca na zimno lub gorąco do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w ławie 
betonowej, powinny posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie 
drogowym. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą, Wykonawcy, PZJ i warunkami okreś1onymi w SST 
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”, p. 3. 
 
3.2. Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie. Do przygotowania zaprawy stosuje się 
mieszarkę. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu. 
 
4. TRANSPORT 
 

 Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni 
ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemoż1iwiający uszkodzenie. 



KRAWĘŻNIKI BETONOWE      D.08.01.01 
 

 

PYLON Sp. z o.o.  - Katowice  
 

127

 
5.   WYKONANIE  ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram Robót uwzględniające 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane ułożenie krawężników betonowych. 
Uwaga: Na wjazdach zabudować krawężnik  najazdowy 15 x 22 cm. Przejście do obniżenia wykonać z obu 

stron na długości 2,0m. 
 W miejscu przejścia dla pieszych na szerokości 4,0 m zabudować krawężnik  najazdowy 15x 22 cm. 

Przejście do obniżenia wykonać z obu stron na długości 3,0m. 
 
5.1.  Krawężniki betonowe 
 
Zakres wykonywanych Robót: 
− wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości zgodnej 

z Dokumentacją Projektową, 
− ułożenie deskowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem, 
− wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu B15 wykonanego z godnie z normą PN-88/B-06250, 
− wykonanie szczelin skurczowych w odstępach maksimum co 50 m w ławie betonowej z wypełnieniem 

bitumiczną masą zalewową lub uszcze1niającą. Szczeliny dylatacyjne starannie oczyścić na pełną wysokość 
ławy i osuszyć przed zalaniem. Stosować można masę na zimno lub gorąco zgodnie z zaleceniem producenta. 

− demontaż deskowania ławy, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, 
− ułożenie krawężnika na wysokości zgodnej z dokumentacją projektową (także obniżony), 
− w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione masą zalewową lub uszczelniającą. 

Przy Robotach bezwzględnie przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie z 
Dokumentacją  Projektową. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu 
 
5.2.1. Ławy betonowe 
 

Beton B15 na ławy podkrawężnikowe powinien być zgodny z PN-88/B-06250. Wymiary ławy powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić: 
- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowej, 
- dla szerokości  ± 20% szerokości projektowej. 
 
5.2.2. Krawężniki 
 

Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta 
podłużna powinna być zgodna z projektową niweletą jezdni. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. 
Decyzję o wypełnianiu spoin (bądź pozostawieniu niewypełnionych) podejmie Kierownik Projektu. 
Szczeliny dylatacyjne ław w odstępach max. co 50 m zalewać bitumiczną masą zalewową. 
Na łukach w planie ustawić krawężniki łukowe lub krawężniki krótkie odpowiednio docięte za pomocą 

odpowiedniego sprzętu. Nie dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub ciętych inną metodą. Łuki o 
promieniu powyżej 15 m można wykonywać z krawężników prostych. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Kontrola jakości Robot dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 
 
- zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie atestów 

producenta i badań kontrolnych, 
- prawidłowości wykonania ław betonowych, 
- właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji 

powykonawczej, 
- sprawdzeniu stopnia równości, 
- ewentualnym sprawdzeniu wypełnienia spoin pomiędzy krawężnikami, 
- sprawdzeniu wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław betonowych. 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE D. 08.00.00 
 

  

128                                                                                                                                                                  PYLON  Sp. z o.o. -  Katowice 
 

  

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
  
 Jednostką  obmiarową jest metr [m]wykonanego i odebranego krawężnika na ławie betonowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

 Odbioru dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu (ławy). Odbiór 
elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ściera1nej. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
 Płaci się za metr [m]wykonanego krawężnika na ławie betonowej. Cena jest ceną uśrednioną dla 
założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
− zakup i transport wszystkich materiałów, 
− ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− wykonanie dylatacji ławy z zalaniem masa za1ewową lub uszcze1niającą, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 
− właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika, 
− wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz atestów, aprobat, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacja. Projektową, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. -BN-80/6775-03/04 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni    dróg, ulic, 

parkingów i  torowisk tramwajowych. Krawężniki   i obrzeża  chodnikowe" 
2. - BN-64/8845-02                 "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania  i odbior." 
3. - PN-54/S-30001 "Masy zalewowe." 
4. - PN-59/B-06711  "Kruszywo budowlane .Piasek do betonów i zapraw." 
5. - PN-EN 206-1 "Beton" 
6. - PN-79/B-12001 "Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych." 
7. - PN-88/B-32250 "Woda do betonów i zapraw." 
8. - PN-84/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek." 
9. - PN-88/B-04481 "Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu." 
10. - PN-61/B-06250       ”Podsypki cementowo piaskowe.” 
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D.08.00.00   ELEMENTY  ULIC 
 
D.08.01.01   KRAWĘŻNIKI GRANITOWE 
 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ułożeniem krawężników granitowych dla 
zadania pn. „Budowa nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową                            
w ul. Bohaterów Getta w Jaworznie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
  

SST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. i 
obejmują ułożenie krawężników kamiennych 15/18 całkowicie zatopiony w jezdni posadowiony na ławie z 
betonu B-15, ułożonego  w celu odseparowania nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Sienkiewicza  od 
nawierzchni z kostki brukowej zatok autobusowych i drogi manewrowej przy Urzędzie Gminy. 

 
1.4   Określenia podstawowe. 
  
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w  ST DM. 00.00.00.- „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Niezbędne dane podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Krawężniki  

 Należy zastosować krawężnik kamienny odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11213:1997. 
Należy stosować krawężniki: rodzaj A, klas I, bxh = 150/180mm. 
Cała powierzchnia górna i licowa oraz tylna na wysokości 5 cm od góry powinna mieć fakturę średnio 
groszkowaną. Pozostała część powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, a powierzchnia spodu 
surowa. 
Dostarczane krawężniki muszą mieć atest (deklarację) zgodności z normą PN-B-11213:1997. 
 

2.3. Wypełnienie spoin 

 Zalewanie spoin i szwu dylatacyjnego należy wykonywać przy użyciu bitumicznej masy zalewowej 
trwale elastycznej, zaaprobowanej przez Inżyniera. 

2.4. Ławy pod krawężnik 

 Ławy należy wykonać: 
- ławy wykonać z betonu B-15.  
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3.     SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu  sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4.    TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
Krawężniki można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed uszkodzeniem, należy je do transportu zabezpieczyć 
przekładkami.  
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Ławy pod krawężnik 

- z betonu B-15,  
 
5.3. Wypełnienie spoin i szwu dylatacyjnego 

 Zalanie spoin masą bitumiczną powinno być szczelne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.l. Ogólne zasady kontroli jakości  

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości 

Wszystkie wymienione wymagania sprawdzać należy wg normy PN-B-11213:1997 o ile nie 
zaznaczono inaczej 

6.2.1.  Zakres badań 

- sprawdzenie cech zewnętrznych, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 
 

6.2.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych 

- oględziny zewnętrzne pod kątem wad i uszkodzeń, 
- sprawdzenie wymiarów,  
- sprawdzenie równości powierzchni obrobionych,  
- sprawdzenie kątów,  
- sprawdzenie szczerb i uszkodzeń,  
- wizualne sprawdzenie faktury. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- wysokości ± 1 cm 
-  szerokości ± 0,3 cm. 

 
6.2..3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika 

- wizualna ocena jakości robót, 
- sprawdzenie szczelności zalania spoin, 
- sprawdzenie prostoliniowości ułożenia. Odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0 m  
 nie powinno być większe niż 5 mm, 

- niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia, odchyłka spadku  niwelety  
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  nie powinna być większa niż 0,2 %. 
- niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia (różnica od rzędnych projektowych =< 
10 mm, różnica wysokości krawędzi sąsiednich elementów < 2mm 

 
7.    OBMIAR  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką miary jest metr bieżący (mb) krawężnika o wymiarach określonych w Dokumentacji 
Projektowej. Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru 

 Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz 
innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły wszystkich odbiorów Robót częściowych. 
 Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami 
odpowiednich norm i ST, to wykonane Roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich część należy uznać  
za niezgodne z wymaganiami normy, Dokumentacją i ST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić Roboty do zgodności z normą, ST, Dokumentacją Techniczną i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
Odbiór końcowy Robót winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji dla wykonania Robót 
związanych z montażem krawężnika, zgodnie z wymogami Zamawiającego, sztuką budowlaną, przepisami  
i normami, Dokumentacją Projektową oraz ST. Podstawę płatności za Roboty stanowi całkowicie 
zakończony element (wykonany i odebrany).  
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną i obejmuje: 
- zakup niezbędnych materiałów i dostarczenie ich na plac budowy, 
- wykonanie ław i oporu, 
- ustawienie krawężnika, 
- wypełnienie spoin, 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
BN-66/6775-01  Elementy kamienne. Krawężniki drogowe, uliczne i mostowe. 
PN-85/B-04101  Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wody. 
PN-85/B-04102  Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
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PN-84/B-04111   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-67/B-04115   Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie. 
PN-B-11213:1997  Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej` 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ułożeniem obrzeży betonowych dla inwestycji  pn. 
„Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  
w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
  

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować                         
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w p.1.1.a więc ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego 30 x 8. 

Obrzeża te należy zabudować jako obramowanie chodnika oraz w miejscach oddzielających wjazdy od 
pasa zieleni niskiej.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Obrzeże chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi ST D.00.00.00 - „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Niezbędne dane podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00  - 
„Wymagania Ogólne”. 
 
2.2.  Stosowane materiały 
 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeza 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1, 
− podsypka cementowo piaskowa 
− deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowań, 

 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 
 
2.3.1. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 

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

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad 
i uszkodzeń 
Gatunek 1 

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

ograniczających powierzchnie górne  niedopuszczalne 
ograniczających pozostałe powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
2 
20 
6 

 
2.3.2. 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. 

 
2.3.3. Wymagania dla obrzeży 
 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza się stosowanie 
obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM. 
− klasa mm. B30, 
− nasiąk1iwość < 5 0%, 
− mrozoodporność ≥ F125. 

 Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badań użytych obrzeży. 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M-00.00.00  - „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Do wykonania obrzeży należy użyć następującego sprzętu: 

− betoniarka wolnospadowa, 
− piły do cięcia obrzeży. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum  0,7 wytrzymałości projektowej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w D.M – 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt5 
 
5.2.  Wykonanie koryta 
 

 Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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5.3.  Ława pod obrzeże 
 

 Podłoże pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo piaskowa o wymiarach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową oraz ława betonowa z betonu C12/15. 
 
5.4.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 

 Betonowe obrzeza chodnikowe należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm na 
wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a pasem dzielącym, 
ustawia się jako wtopione.Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana miejscowym gruntem lub humusem, 
starannie ubitym.Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Decyzję o ewentualnym wypełnieniu spoin 
podejmie Kierownik Projektu. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

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

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu  przez pomiar 
i przeliczenie 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. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych elementów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt2. 

 
6.3. Badania w czasie  robót 

 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę  
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( ławy ) ze żwiru lub piasku  
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego –przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100m długości obrzeża, 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” pkt7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką  obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Odbiór nawierzchni podlega zasadom odbioru robót wg zasad określonych w ST DM. 00.00.00 - 
„Wymagania Ogólne”. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 
- wykonana ława, 
Zasady ich odbioru są określone w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 - ”Wymagania Ogólne” p 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego  obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu, 
-  wykonanie ławy, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań 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-06711 Kruszywa mineralne. Piasek  do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  
  drogowych; piasek 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocene zgodności. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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. 
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D.03.00.00 ODWODNIENIE 
 
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
 
 
1.   WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej dla inwestycji „Przebudowa ulic H. Sienkiewicza, B. Prusa, M. 
Konopnickiej i Sportowej  wraz z kanalizacją deszczową  w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
  
1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 
1.3.       Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające budowę sieci kanalizacji 
deszczowej i mają zastosowanie przy wykonaniu:  
W skład wymienionych w p. 1.2  odwodnień wchodzą: 
- kanały PVC-U z uszczelką klasy S /SDR34/,SN=8 kPa  
 -obiekty sieciowe: 

- Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych Dn1200 mm    
- Studnie kanalizacyjne jw. kaskadowe / kaskada zewnętrzna/      
- Studzienki odwadniające z PP, TEGRA 600 z wiaderkiem  
 osadnikowym i wpustem ulicznym kl.D400 firmy Wavin  
W ilościach i lokalizacjach ujętych szczegółowo w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań projektowych. 

 
Zakres robót obejmuje: 
1 pomiary liniowe w terenie, 
2 zabezpieczenie wykopów obudową z blatów opuszczanych, 
3 wykopy liniowe pod projektowane sieci kanalizacyjne, 
4 wykopy obiektowe pod studzienki, wykonanie płyt dennych i części dolnych studzienek, 
5 wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopów, 
6 wykonanie szalowania i zbrojenia ścian studzienek, 
7 ułożenie rurociągów kanalizacyjnych w wykopach, 
8 wykonanie połączeń rurociągów kanalizacyjnych oraz włączeń do studzienek kanalizacyjnych, 
9 wykonanie zasypki piaskowej rurociągów kanalizacyjnych, 
10 wykonanie prób ciśnieniowych oraz płukania, 
11 wykończenie studzienek kanalizacyjnych, 
12 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
13 zasypanie wykopów i przywrócenie stanu wyjściowego w terenie, 
14 wykonanie badań i prób. 
15 wykonanie kamerowania kanalizacji. 

 
1.4.  Określenia podstawowe  
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.  
 
1.4.2. Kanały:  
1.4.2.1.  Kanał - budowla liniowa stanowiąca podziemny, szczelny element o zamkniętym przekroju poprzecznym, 
służącym do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków – wg PN-S-02204.  
1.4.2.2.  Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.   
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.  
1.4.2.5.  Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika.  
 
1.4.3. Urządzenia /elementy uzbrojenia sieci:  
1.4.3.1.  Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
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1.4.3.2. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
1.4.3.3. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z połączeniem wykonanym w formie pionowego przewodu 
(kaskady), którego wylot znajduje się przy dnie studzienki lub tuż nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych 
położonych na wyższym poziomie niż kanał odprowadzający ścieki ze studzienki.  
1.4.3.4.  Studzienka włazowa - studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym, 
umożliwiająca dostęp do wnętrza człowiekowi  
1.4.3.5. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu.  
1.4.4. Elementy studzienek:  
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy  rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki, a rzędną spocznika.  
1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
1.4.4.4. Pierścień odciążający – pierścień żelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia komina włazowego oraz komory 
roboczej przed wpływem obciążeń dynamicznych.  
1.4.4.5.  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.  
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  polskimi normami.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z zachowaniem wymagań niniejszej 
ST. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej wymagają akceptacji Inżyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.  
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat zgodności   bądź deklarację zgodności z 
Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną.  
 
2.2.  Rury kanałowe 
 
2.2.1. Rury PVC-U  
Do budowy kanalizacji deszczowej  przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych  
z PVC-U szeregu SDR 34 z wydłużonym kielichem, uszczelnianych za pomocą uszczelek gumowych klasy S. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-C-89205 i PN-C-89200.   
 
2.3. Rury ochronne  
Na istniejących kablach energetycznych i teletechnicznych przewidziano zastosowanie rur osłonowych, dwudzielnych 
wykonanych z PVC lub rur z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD) PS. Zostały one opisane i przedmiarowane  w 
odrębnym opracowaniu. 
Przy skrzyżowaniach z istniejącym wodociągiem założyć należy rury ochronne z PVC średnicy 500mm i 400mm na 
budowanym przewodzie kanalizacji deszczowej. Rury te nie podlegają odrębnej zapłacie i ich wykonanie należy ująć w 
cenę ryczałtową zadania. 
  
2.4. Studzienki kanalizacyjne 
 
2.4.1. Komora robocza  
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów żelbetowych odpowiadających 
wymaganiom BN-86/8971-08. 
Zaprojektowano wykonanie studzienek z kręgów: φ1200   
  
2.4.2.   Dno studzienki  
Dno studzienki włazowej wykonuje się jako monolityczne z betonu    
 Płytę denną ustawiać na podłożu ułożonym na podsypce piaskowej.  
 
2.4.3.   Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonywać jako włazy z żeliwa sferoidalnego  
klasy D-400, odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 
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2.4.4.   Stopnie złazowe  
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-68/H-74086.  
2.4.5.   Płyty pokrywowe  
Studzienki przykryć prefabrykowanymi płytami pokrywowymi PP 120/60.   
 
2.4.6.    Pierścienie żelbetowe odciążające  
Zastosowano pierścienie żelbetowe odciążające        
 
2.5.  Wpusty deszczowe 
 
2.5.1. Wpusty uliczne z żeliwa sferoidalnego  
Wpusty uliczne z żeliwa sferoidalnego powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000    
 
2.5.2. Kruszywo na podsypkę 
 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
norm PN-B-11111,  PN-B-11112. 
Uziarnienie podsypki winno zawierać się w przedziale 2 – 31,5 mm.  
 
2.6.   Materiał do zasypki fundamentów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej SST są grunty sypkie,  bez zawartości ziaren 
pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu 
grubym lub średnim.  
Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 
-    dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 
-     dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę).  
  
2.7. Zabezpieczenie z obudowy samopogrążalnej  
Zabezpieczenie wykopów o głębokościach większych od 1m i mniejszych od 4m- obudowa samopogrążalna. 
Obudowa powinna być wykonana z elementów metalowych, nie powinna wykazywać nierówności powierzchni blatów i 
braków elementów konstrukcyjnych. 
Obudowę należy stosować zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako produkt przemysłowy 
powinna posiadać atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. 
Wyniki badań Wykonawca dostarczy do akceptacji Inżynierowi.  
 
2.8.  Składowanie materiałów 
 
2.8.1. Rury kanałowe  
 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielo-warstwowo, albo w 
pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada 
w/w. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów  lub pojedynczych rur.  
2.8.2.    Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  
 
2.8.3.    Cegła kanalizacyjna  
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 
Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe 
mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,  o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
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Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
  
2.8.4.    Włazy kanałowe i stopnie   
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.  
 
2.8.5.    Wpusty z żeliwa sferoidalnego 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach  o wysokości 
maksimum 1,5 m.  
 
2.8.6.    Kruszywo  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający  
je przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.  
 
2.8.7.    Cement 
 
Cement należy składować w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdować się silosy   w ilości zapewniającej 
ciągłość robót. 
Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu 
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż  3 miesiące, zgodnie z BN-88/6731-08.  
 
2.8.8.  Drewno na rozpory 
 
Drewno należy układać na podkładkach izolujących od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. Warstwy tarcicy 
oddziela się przekładkami.  
 
3.   SPRZĘT    
   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Transport  rur kanałowych    
Rury PVC     mogą być przewożone dowolnymi środkami transport w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem 
sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).  
 
4.2.  Transport kręgów  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle  
do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
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Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2, 1,4 należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3.  Transport cegły kanalizacyjnej  
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samocho-dowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich,  
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie  za pomocą urządzeń 
wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 
pomocniczych.  
 
4.4.  Transport włazów kanałowych  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać  na paletach po 10 szt. i 
łączyć taśmą stalową. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu.  
 
4.5.  Transport gruntu pochodzącego z wykopu  
Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej ładowności. Odspojony grunt należy równomiernie 
umieścić na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie 
przetransportować na miejsce przeznaczenia (wysypisko).  
W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopów, odległość 
podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m 
w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów na budowę i powinien 
odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
ilości mas ziemnych 
odległości transportu 
szybkości i pojemności środków transportowych 
ukształtowaniu terenu 
wydajności maszyn odspajających grunt 
pory roku i warunków atmosferycznych 
organizacji robót  
 
4.7.  Transport materiałów do zasypek  
Materiały do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
4.8.  Transport mieszanki betonowej 
 
4.8.1. Ogólne zasady transportu masy betonowej  
a) Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 
b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
  
4.8.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
a) Środki transportu betonu 
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”) 
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- ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 
 
b) Czas transportu i wbudowania 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”). Ilość „gruszek” 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu;  
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. - przy temperaturze otoczenia: +5C do +15C, 
70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20C, 
30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30C. 
 
4.9.  Transport kruszywa  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.10.  Transport cementu i jego przechowywanie  
Dla cementu w workach - transport krytymi środkami transportowymi. 
Dla cementu luzem – transport cementosamochodami wyposażonymi we wsypy umożliwiające grawitacyjne  
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz posiadające możliwość plombowania wsypów i 
wysypów. 
 
4.11. Transport stali zbrojeniowej 
 
Stal zbrojeniowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu w taki sposób, aby nie była narażona na trwałe 
odkształcenie, zabrudzenie itp. Transport powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami BHP i przepisami ruchu 
drogowego.   
 
4.12.  Transport drewna konstrukcyjnego  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, po wcześniejszym zabezpieczeniu przed spadaniem 
lub przesuwaniem.  
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.  
 
5.3.  Roboty ziemne   

 
5.3.1.  Podłoże pod kanalizację deszczową  
 
Kanały deszczowe należy układać na podłożu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacją. 
Kanały  winny być ułożone na podłożu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm.                   
Podłoże należy zagęścić do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora.  
 
5.5.   Roboty montażowe  
 
5.5.1.  Warunki ogólne  
Przewody kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.  
 
5.5.2.  Montaż rur przewodowych  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji 
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi 
przez producenta rur. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, 
aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury (oś i spadki) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 
wykopu reperów pomocniczych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze  od +5                               do 
+30oC. 
   
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne  
 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja przewiduje 
zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych   φ 1200 mm,   
Studzienki składają się z następujących części: 

- dna studzienki, 
- komory roboczej, 
- płyty pokrywowej, 
- płyty odciążającej 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych. 

 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych w 

wykopie wzmocnionym. 
b) Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 
c) Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub kinetami. 

Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek 
spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek należy wykonywać na mokro z betonu 
hydrotechnicznego C30/37. 

d) Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni należy zastosować 
kręgi żelbetowe   1200  wg BN-86/8971-08. Złącza kręgów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i 
zatarte zaprawą cementową na gładko. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku 
studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.  Przejścia rur kanalizacyjnych z 
PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC o odpowiedniej średnicy. 

e) Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy  i D wg PN-
EN 124:2000. 

f) Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie złazowe   w odległościach 
pionowych 30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować stopnie wg PN-68/H-
74086. 

  
5.5.4. Wpusty deszczowe 
 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg, powinny                 być  z 
wpustem ulicznym z żeliwa sferoidalnego i osadnikiem. Konstrukcja studzienek winna być zgodna z Dokumentacją 
Projektową. Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm 
poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust będzie podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej.  
 
5.5.5.   Izolacje przewodów i studzienek kanalizacyjnych  
Przewody kanalizacyjne z rur PVC nie wymagają dodatkowych powłok antykorozyjnych. 
Powierzchnie rur z betonu sprężonego zaimpregnować oraz założyć powłokę  
epoksydowo – bitumiczną.  
Powierzchnie rur z betonowych oraz betonowe elementy studzienek, posiadają izolację fabryczne. uszkodzone 
fragmenty izolacji należy uzupełnić zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta  
 
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz ochrony przed korozją. 
Rurociągi PVC należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej powinna 
sięgać 30 cm ponad górną tworzącą rury. 
Rury z betonu sprężonego zasypywać do wysokości 0,5 m gruntem niespoistym. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.  
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Ogólne zalecenia zasypywania wykopów 
 

Obiekt 

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciągi pieszo-rowerowe) Jezdnie 
Warstwy konstrukcyjne 

materiał/grubość/Is 

Warstwy konstrukcyjne 
materiał/grubość/Is 

Warstwy konstrukcyjne 
materiał/grubość/Is 

podsyp-
ka 

obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsy-
pka 

obsypka zasypka 

Przewody A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,00 
Przewody  
o głębokości 
góry obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 

* **  * **  

0,95 0,97 0,97 1,00 

Komory, 
studnie 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
wys. 

studni 
1,0 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,0 

A 
wys. 

studni 
1,0 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,0 

A 
20 cm 

 
1,0 

A 
wys. 

studni 
1,0 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,0 
 

A - piasek (mieszanka) różnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy zagęszczany 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta) minus (1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 
 
W przypadkach prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwą  zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione z Inżynierem.  
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Kontrola, pomiary i badania 
 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien dokonać oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

- stref montażowych 
- dróg dowozu materiałów do stref montażowych 
- miejsc składowania materiałów 
- miejsc do składowania ziemi z wykopów.  
-  

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego wykonywania badań i pomiarów w zakresie  
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera, a kopie raportów z wynikami badań przekazywał będzie Inżynierowi 
w terminach określonych w PZJ.  
Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych  materiałów a w szczególności: 
 
1)  Roboty ziemne  
Badania należy wykonać zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99. 
Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m.  
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz badanie 
wykopów otwartych obudowanych w tym: 
a) sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych 

z dokładnością do 1 mm  
b) sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 

dostarczonymi przez wytwórcę  
c) kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy  
d) kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych  
e) badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, taśmą stalową z 

dokładnością do 0,1 m.  
f) badanie głębokości wykopu – wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej w odstępach nie większych 

niż 30 m z dokładnością do 1 cm  
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g) pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m,  miarką z dokładnością 
do 1 cm  

h) pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g)  
i) badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu  do powierzchni terenu, 

laboratoryjnie przez pomiar wskaźnika zagęszczenia (ujęty w tabeli w punkcie 5.5.6.)  
Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 
  
2)  Materiały 
 
Należy sprawdzić: 

- sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z certyfikatami bądź 
deklaracjami zgodności  

- sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 
- sprawdzenie materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegające na: 

a) kontroli jakości składników betonu, mieszanki betonowej i betonu oraz prawidłowego wykonania wszystkich robót 
betoniarskich  
b)kontroli jakości robót izolacyjnych   
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie     ich 
prowadzenia.  
Odbiory należy  przeprowadzać dla każdej warstwy i pokrycia osobno. 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową (należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót izolacyjnych z dokumentacją Projektową i SST   oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych) 

- sprawdzenie materiałów (należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy  i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST) 

- kontroli jakości robót izolacyjnych (sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy 
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Odbiory należy  przeprowadzać dla każdej warstwy i pokrycia osobno. 

 
 

3)   Roboty montażowe  
 
Kontrola w zakresie budowy przewodów i studzienek, badanie zgodności ułożenia przewodu  na podłożu wzmocnionym 
z Dokumentacją 

a) badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z 
dokładnością do 5 mm  

b) badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane w studzienkach z dokładnością do 1 mm, 
zmiany kierunku w planie za pomocą łuków lub na połączeniu z dokładnością do 1 mm  

c) badanie różnicy rzędnych w profilu (odchylenie spadku) ułożonego przewodu z dokładnością do 1 mm (w 
studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)  

d) badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją od zewnątrz i od wewnątrz  po próbie szczelności 
na infiltrację  

e) badanie połączenia rur wg wytycznych producenta rur  
f) badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg p.13 i 14 PN-EN 1610  
g) sprawdzenie lokalizacji studzienek i komór wg PN-B-10729:99.   
h) sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek wg PN – jw.  
i) sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne   
j) sprawdzenie kominów włazowych poprzez oględziny zewnętrzne  
k) sprawdzenie przejścia kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne  
l) sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od wewnętrznej 

powierzchni ściany  
m) sprawdzenie stopni złazowych poprzez kontrolę zamocowania w ścianie, pomiar odstępów pionowych i 

poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni  
 
 
6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
a) odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±  

5 cm  
b) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m  
c) odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm  
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d) dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego         na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów – 5 cm  

e) różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ±  5 cm, dla pozostałych przewodów ±  2 cm  

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych     nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych i z betonu sprężonego 2 cm  

g) dopuszczalne odchylenie wymiarów w palnie studzienek i promieniu łuków kołowych od przyjętych  w 
dokumentacji nie powinno przekraczać ±  5 cm  

h) dopuszczalna wymiarów wysokości stopni powodujących zmianę spadku przewodu między studzienkami nie 
powinno przekraczać ±  3 mm  

i) dopuszczalne odchylenie spadku (różnice rzędnych w profilu) ułożonego przewodu od przewidzianego w 
dokumentacji nie powinno przekroczyć w każdym jego punkcie ±  1 cm  

j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie układanego przewodu na połączeniu rur nie mogą przekraczać:  1  kąta 
odchylenia (tangens kąta = 0,017)  

k) dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami – wg PN-EN 
1610. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót   
 
Jednostką obmiarową  jest 1 m (jeden metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i uwzględnia niżej wymienione elementy 
składowe obmierzone według innych jednostek: 
- wykopy - 1 m3 

- roboty betonowe (beton klasy C30/37 i C8/10) - 1 m3 

- roboty izolacyjne (bitumiczne) - 1 m2 

- wykonanie zabezpieczenia wykopów                                - 1 m  
- wykonanie zabezpieczeń wykopów 
  obudową samopogrążalną         - 1 m 
-     odpompowanie wody gruntowej z wykopu         - 1 m 
- roboty zbrojarskie (stal klasy A-I, A-II, A-IIIN) - 1 Mg 
- wykonywanie wylotu do cieku - 1 m3 

- wykonanie wlotu do kanału - 1 m3  
 
Jednostką obmiarową obiektów na sieci jest 1 komplet (szt.) i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 
obmierzone według innych jednostek: 
- wykopy - 1 m3 

- zasypki - 1 m3  
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.  
    
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- odpompowanie wody gruntowej z wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
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- wykonanie deskowania, 
- przebieg betonowania, 
- wykonanie izolacji, 
- wykonanie zasypek, 
- wykonanie wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych, 
- wykonanie odwodnień liniowych, 
- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej, 
- próby szczelności kanałów, 
- wykonanie wylotów 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu, 
- odwóz nadmiaru gruntu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt                         i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna 
być mniejsza od 50 m. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
- rysunek wytyczenia fundamentów i komór, 
- Dziennik Budowy. 

 
8.3.   Odbiór końcowy 
 
Odbiorowi końcowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, polegające na sprawdzeniu 

protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- badanie szczelności całego kanału. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, 
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
(dokumentacji i szczelności przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania kanalizacji i w zależności od tego określić dalsze postępowanie.  
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00  
“Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 
-  zakup i dostawę materiałów, 
-  wykonanie robót przygotowawczych, 
-  nadzór właścicieli urządzeń podziemnych, 
-  zabudowa rur ochronnych, 
-  wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  wykonanie ewentualnych sączków drenarskich, 
-  montaż przewodów kanalizacyjnych, 
-  wykonanie studzienek i wpustów deszczowych, 
-  zasypanie i zagęszczenie gruntu, 
-  odwóz nadmiaru gruntu, 
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-  pomiary i badania, 
-  opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.  
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji 
 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 
10. PN-B-06712/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie jakością. 
19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    

      skrawaniem. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  

Żwir i mieszanka. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  

 i transport. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 
10.2.       Inne dokumenty 
 
28. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - 

Warszawa 1986 r. 
29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II  
 - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych - Warszawa 1974 r.  
10.3.  Normy dotyczące części konstrukcyjnej kanalizacji  
30. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   

Obliczenia statyczne i projektowanie.  
31. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
32. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
33. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   
34. PN-B-19701         Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   
35. PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
36. PN-B-06712/A1  Kruszywa mineralne do betonu.   
37. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
38. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
39. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 
40. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
41. PN-H-84023/06         Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   
42. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
43. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
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44. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
45. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
46. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  
47. PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  

ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą kolorymetryczną z 
antronem.  

48. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
49. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
50. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne wymagania i badania. 
51. PN-ISO 6935-2    Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
    
Temat  
 

Projekt przebudowy ulic Sienkiewicza, Sportowej, Prusa, Konopnickiej, 
Orzeszkowej w miejscowości Wręczyca Wielka – zabezpieczenie kabli 
elektroenergetycznych i teletechnicznych 

 
 
Obiekt 
  

Ulice Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Orzeszkowej w 
miejscowości Wręczyca Wielka 

 
 
 
 
Kody CPV: 
 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  

komunikacyjnych  i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
            komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

Projekt przebudowy ulic Sienkiewicza, Sportowej, Prusa, Konopnickiej, 
Orzeszkowej w miejscowości Wr ęczyca Wielka. 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z: 
a) budową rezerwowego rurociągu dla kabli teletechnicznych z rur HDPE ∅40mm 
b) budową osłon kabli teletechnicznych z rur dwudzielnych HDPE ∅58mm 
c) nadbudową na istniejącym ciągu kabli teletechnicznych studni kablowych 

przelotowych typu SKR-1 
d) wymianą istniejących pokryw studni teletechnicznych na pokrywy typu 

ciężkiego 
e) budową korka betonowego w miejscu projektowanej zatoki autobusowej dla 

zabezpieczenia kabli teletechnicznych 
f) budową osłon kabli elektroenergetycznych z rur dwudzielnych HDPE ∅110mm 

1.3 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej.  

Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. Projekt i specyfikacja 
techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, 
pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne 
kwestie z Inwestorem, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. 
Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na 
korzyść Inwestora. 
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1.4 Prowadzenie robót 
 

1.4.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny: 

a) za prowadzenie robót zgodnie z umową 
b) za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
c) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
d) za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i poleceniami Inspektora nadzoru lub jego Przedstawicieli 
 

1.4.2 Informacje na temat terenu budowy 
 
Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie ustalonym w umowie, 

oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o przejęciu obowiązków na 
budowie. 

 
Inwestor przekaże wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy oraz 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie ustalonym w 
umowie. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania przepisów w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego. Zużyte materiały, pojemniki oraz gruz należy 
składować w jednym miejscu. 

Przed odbiorem prac wykonawca zobowiązany jest je usunąć we własnym 
zakresie. 

Organizacja stanowisk pracy winna odbywać się w oparciu o zasady i przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną 
oraz sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem, 

Drabiny i rusztowania przenośne powinny umożliwiać wykonanie robót na 
wysokości do 3,8m. Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być 
zgodne z instrukcją producenta sprzętu. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych 
oraz nie odpowiadających normom i warunkom technicznym. 

Stanowiska robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku. 
Wszystkie koszty związane z dotrzymaniem wymagań bhp nie podlegają 

odrębnej zapłacie, uważa się, że są one uwzględniane w cenie wynikającej z 
kosztorysów ofertowych. 

Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia dla potrzeb zaplecza. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymania porządku w powierzonych 

pomieszczeniach i doprowadzenie ich do stanu pierwotnego po zakończeniu prac. 
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1.4.3 Podział robót objętych zamówieniem wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,  
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
 

1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi poniżej: 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych 

dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów 
technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a 
także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania oraz metod 
badań i prób. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu 
do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez 
producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego 
materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę 
badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi 
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów. 
 
Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały i wyroby muszą posiadać 

wymagane prawem atesty i certyfikaty. Dokumenty te należy przedstawić 
inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem celem zatwierdzenia. Wszystkie 
materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać 
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu, na jakość instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną, jakość. 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
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1.7 Warunki przechowywania materiałów do montażu 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz z wymaganiami odpowiednich norm, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru. 

 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, oraz 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez inspektora 
nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 

1.9 Kontrola jako ści robót 
 
Odpowiedzialność za kontrolę robót i jakości materiałów spoczywa na 

wykonawcy. Wykonawca zapewni wszelkie środki służące do przeprowadzenia 
kontroli robót. 

Badania i pomiary należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami po 
uzgodnieniu ich terminu z inspektorem nadzoru.  

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokoły i przedstawić je do 
akceptacji inspektora nadzoru. W przypadku wątpliwości związanych z 
prawdziwością przedstawionych wyników inspektor nadzoru ma prawo zażądać po-
nownych lub dodatkowych pomiarów. 

W przypadku rozbieżności wyników dodatkowych badań z przedstawionymi 
przez wykonawcę, zostanie on obciążony kosztami wykonania dodatkowych 
pomiarów. 

W okresie trwania budowy wykonawca obowiązany jest do prowadzenia 
dziennika budowy. Zapisy w dzienniku budowy należy dokonywać chronologicznie, 
bez przerw. Każdy wpis winien być opatrzony datą, podpisem osoby dokonującej 
wpisu oraz podaniem stanowiska służbowego. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia umieszczone w dzienniku budowy 
przedstawia się inspektorowi nadzoru celem ustosunkowania się. Wpisy dokonane 
przez inspektora nadzoru wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zgłoszenia własnego stanowiska. 
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1.10 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Obmiaru robót (wykonanej roboty) dokonuje się z natury przyjmując jednostki 

miary odpowiadające zawartym w dokumentacji – jednostki określone w tablicach 
przedmiaru robót przy poszczególnych pozycjach, np: w sztukach (studnie itp.) 

 

1.11 Wymagania dotyczące odbioru robót 
 
Wyróżnia się następujące rodzaje odbiorów: 
 
a) odbiór robót zanikających, które w dalszym procesie realizacji zostaną zakryte 

przez inne roboty, 
b) odbiór częściowy polegający na ocenie wykonania części wykonanych robót, 
c) odbiór końcowy dokonywany po zakończeniu całości prac, 
d) odbiór pogwarancyjny mający na celu ocenę usunięcia wad stwierdzonych w 

okresie trwania gwarancji, 
 
Gotowość do przeprowadzenia odbiorów wykonawca zgłasza poprzez 

dokonanie wpisu do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robót 
zanikających i odbiorów częściowych odbywać się będzie nie później niż 3 dni od 
daty zgłoszenia gotowości i powiadomienia inspektora nadzoru. 

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego dokonuje się wpisu do dziennika budowy. W ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia gotowości inspektor nadzoru wyznacza termin rozpoczęcia odbioru i 
przedstawia skład komisji dokonującej odbioru. Komisja dokona odbioru oceny 
jakościowej i ilościowej na postawie przedłożonych dokumentów, zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektowa i ST, a także oceny wizualnej. 

 
Do odbioru końcowego wykonawca przedstawia: 
 

a) dokumentację powykonawczą 
b) atesty i certyfikaty jakościowe zastosowanych materiałów, 
c) protokoły badań i pomiarów 
d) protokoły odbioru robót zanikających 
e) dziennik budowy 
f) oświadczenie osób funkcyjnych na budowie wymaganych Prawem Budowlanym 
g) dokumentację techniczną powykonawczą  
h) atesty i karty katalogowe zastosowanych urządzeń  
i) inne dokumenty wymagane przez Inwestora nadzoru 
 

W przypadku nie wykonania części zleconych robót (w tym robót 
uzupełniających i poprawkowych) komisja przerwie pracę i wyznaczy następny 
termin odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego jest protokół odbioru końcowego, wg wzoru przedstawionego przez 
inwestora. 

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się poprzez ocenę wizualną obiektu na 
zasadach zgodnych z odbiorem końcowym. 
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1.12 Podstawa rozliczenia robót 
 

Ustala się, ze cena zawarta w ofercie jest ceną na zakres zgodny z 
dokumentacja projektową i obejmuje: 
a) Robociznę, 
b) Materiały konieczne do zabudowania wraz z kosztami zakupu, 
c) Wartość pracy sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia, 
d) Koszty pośrednie, 
e) Zysk. 

 
Cena zaproponowana przez wykonawcę zawiera nie tylko prace wskazane w 

dokumentacji projektowej zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach lub 
nieuwzględnione w kosztorysach dostarczonych przez inwestora, lecz także te prace, 
które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych 
robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do osiągnięcia wyników 
założonych w projekcie i w kosztorysie. 

Ewentualne zmniejszenie zakresu zamówienia skutkowało będzie 
zmniejszeniem wynagrodzenia dla wykonawcy zgodnie z obmiarem robót. Podstawą 
płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez wykonawcę 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST, zatwierdzonych przez inwestora. 

 

1.13 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 
towarzyszących. 

 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie prace tymczasowe i 

towarzyszące konieczne do realizacji zamówienia w cenie ofertowej za całość 
przedmiotu zamówienia. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty robót 
pomocniczych i towarzyszących winny być uwzględnione w tych cenach. 

 

1.14 Dokumenty odniesienia 
 

1.14.1 Inne dokumenty i instrukcje 
 
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II. OWEOB Promocja - 2005 r. 
 

1.14.2 Ustawy 
 
a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881). 
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zmianami) 
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1.14.3 Rozporządzenia 
 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. W sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr.171 poz. 1433) 

 
 

2. ZABEZPIECZENIE KABLI TELETECHNICZNYCH 
 

2.1. Przedmiot i zakres ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące budowy rezerwowego rurociągu 

oraz budowa osłon kablowych kabli teletechnicznych. 
 
Zakres robót obejmuje: 
 
a) budowę rezerwowego rurociągu kablowego, nabudowę studni 

teletechnicznych oraz wymianę pokryw istniejących studni 

b) budowę osłon kablowych i korka betonowego 

 

2.2. Zasady wykonywania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawiera punkt 1.4.1. ST 

Przed przystąpieniem do przebudowy kanalizacji należy wykonać i 
przestrzegać wszystkich czynności opisanych w punkcie 1.4.2. ST. 

 
a) budowa rezerwowego rurociągu kablowego, nabudowa studni 

teletechnicznych oraz wymiana pokryw istniejących studni 

W miejscach wskazanych na rysunkach nr 3 arkusz 1/2 oraz nr 3 arkusz 2/2 
projektu wykonawczego należy nabudować na istniejącym ciągu nowe studnie 
kablowe przelotowe typu SKR-1 oznaczone jako 1st, 2st, 3st oraz 4st. Studnie 
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należy wybudować, jako szczelne i zabezpieczyć w celu uniknięcia przedostania się 
wilgoci do wewnątrz. Studnie należy zamontować w taki sposób, aby ich włazy 
znajdowały się na powierzchni gruntu. Należy zastosować pokrywy studni typu 
ciężkiego. 

W istniejących studniach teletechnicznych oznaczonych jako 1p, 2p, 3p oraz 
4p na rysunkach projektu wykonawczego należy wymienić pokrywy istniejące na 
pokrywy typu ciężkiego.  

Zgodnie z rysunkami nr 1 arkusz 1/2, nr 3 arkusz 1/2 oraz nr 3 arkusz 2/2 
projektu wykonawczego, pomiędzy studniami istniejącymi i nowo nabudowanymi 
należy wybudować trzy przyłącza 1-otworowe oznaczone jako 1rt, 2rt i 3rt. 
Przyłącza należy wykonać z rur typu AROT HDPE ∅40/3,7mm, poprowadzić nad 
istniejącym ciągiem na głębokości ok. 0,6m. 

Rury rezerwowego rurociągu należy układać zgodnie z zaleceniami 
producenta, zwracając uwagę na sposób łączenia. 

Prawidłowo usytuowane studnie oraz rowy z ułożonymi rurami zasypać, 
a nadmiar ziemi wywieźć. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie elementów uzbrojenia, które nie są 
zaewidencjonowane geodezyjnie i nie są pokazane na mapie, z tego powodu 
wszystkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika 
telekomunikacji. W miejscach kolizji projektowanego rurociągu rezerwowego prace 
należy poprzedzać wykopami kontrolnymi, a ujawnione uzbrojenie 
zaewidencjonować geodezyjnie w dokumentacji powykonawczej.  

 

 

b) budowę osłon kablowych i korka betonowego 

 

W miejscach zbliżeń i kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową kable 
teletechniczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT HDPE ∅58mm, 
zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego nr 1 arkusz 1/2, 1 arkusz 2/2, 2 arkusz 
1/2, 2 arkusz 2/2, 3 arkusz 1/2 oraz 3 arkusz 2/2 oznaczonych jako 1t, 2t, 3t, 4t oraz 
5t.  

Rury zabezpieczające należy układać zgodnie z zaleceniami producenta, 
zwracając uwagę na sposób łączenia. 

W miejscu projektowanej zatoki autobusowej, zgodnie z rysunkiem nr 1 
arkusz 1/2 projektu wykonawczego, kable teletechniczne należy zabezpieczyć 
budując korek betonowy oznaczony jako 1k. Kable teletechniczne należy zalać 
betonem zbrojonym prętami stalowymi ∅6mm.  

Prace związane z budową osłon rurowych kabli teletechnicznych należy 
poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu dokładnej lokalizacji ułożenia kabli w 
terenie. Prace należy wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika telekomunikacji. 

2.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe zostały przytoczone w punkcie 1.5. ST. 
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2.4. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w punkcie 1.6. 

ST. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) 

innych producentów pod warunkiem: 
• spełniania tych samych właściwości technicznych, 
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, 

atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

2.5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do 
wykonania robót 

 
Sprzętu należy używać zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 

1.8. ST.  
 

2.6. Kontrola jako ści robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości zawarto w punkcie 1.9. ST. 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń oraz 

wykonywanych prac była zgodna z dokumentacją projektową oraz ST. 
 

2.7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
Wymagania przedstawiono w punkcie 1.10.  ST. 
 

2.8. Wymagania dotyczące odbioru robót 
 
Odbiór robót odbywać się będzie zgodnie z wariantami zawartymi w punkcie 

1.11. ST. 
W przypadku uzyskania wyników pomiarów nie spełniających założonych 

parametrów roboty nie zostaną odebrane do czasu naprawienia usterek i ponownego 
dokonania badań. 

 

2.9. Podstawa rozliczenia robót. 
 
Podstawę płatności za wykonanie robót regulują punkty 1.12.i 1.13.ST. 

 
 
 
 



Nr 207/06/2009 12 

2.10. Dokumenty odniesienia 
 
Ogólne dokumenty odniesienia wyszczególnione w punkcie 1.14. 
 
Szczegółowe wymagania zawarte są w normach: 
 
 

 
BN-85/8984-01  - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe.  

Studnie kablowe 
BN-89/8984-17/03  - Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Linie kablowe 
ZN-96 TP SA-013  - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe 
ZN-96 TP SA-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –  

Studnie kablowe - Wymagania i badania 
 
 

3. ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
 

3.1 Przedmiot i zakres ST 
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące budowy osłon kabli 

elektroenergetycznych. 
 
a) budowa osłon kabli elektroenergetycznych 

 

3.2 Zasady wykonywania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawiera punkt 1.4.1. ST 
 
a) budowa osłon kabli elektroenergetycznych 

 
Przed przystąpieniem do prac związanych z budową osłon rurowych na kable 

elektroenergetyczne należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej 
lokalizacji ułożenia kabli.  

Zgodnie z rysunkami nr 1 arkusz 1/2, 1 arkusz 2/2, 2 arkusz 1/2, 2 arkusz 2/2, 
3 arkusz 1/2, 3 arkusz 2/2 projektu wykonawczego w miejscach skrzyżowań z 
projektowanym uzbrojeniem oraz w miejscach projektowanych parkingów i 
wjazdów, oznaczonych numerami od 1e do 23e należy zabezpieczyć istniejące kable 
elektroenergetyczne rurami osłonowymi dwudzielnymi „AROT” HDPE ∅110mm.  

Wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń oraz kabli 
elektroenergetycznych należy wykonać ręcznie pod nadzorem Użytkownika. 
Pracownicy wykonujący w/w prace muszą posiadać uprawnienia energetyczne do 
pracy w zbliżeniu z czynnymi kablami energetycznymi wymaganymi prawem. 
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3.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe zostały przytoczone w punkcie 1.5. ST. 
 

3.4 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów podano w punkcie 1.6. 

ST. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) 

innych producentów pod warunkiem: 
• spełniania tych samych właściwości technicznych, 
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, 

atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

3.5 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do 
wykonania robót 

 
Sprzętu należy używać zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 

1.8. ST.  
 

3.6 Kontrola jako ści robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości zawarto w punkcie 1.9. ST. 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń oraz 

wykonywanych prac była zgodna z dokumentacją projektową oraz ST. 
 

3.7 Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 

Wymagania przedstawiono w punkcie 1.10.  ST. 
 

3.8 Wymagania dotyczące odbioru robót 
 
Odbiór robót odbywać się będzie zgodnie z wariantami zawartymi w punkcie 

1.11. ST. 
 
W przypadku uzyskania wyników pomiarów nie spełniających założonych 

parametrów roboty nie zostaną odebrane do czasu naprawienia usterek i ponownego 
dokonania badań. 
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3.9 Podstawa rozliczenia robót 
 

Podstawę płatności za wykonanie robót regulują punkty 1.12.i 1.13.ST. 
 
 

3.10 Dokumenty odniesienia 
 

Ogólne dokumenty odniesienia wyszczególnione w punkcie 1.14. 
 
Szczegółowe wymagania zawarte są w normach: 
 

 
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

 Projektowanie i budowa. 


