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D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót małej architektury związanych z zadaniem pn.  

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2602C WRAZ Z PRZEPUSTEM NA ODCINKU ULICY 
ALEJA 700-LECIA W CIECHOCINKU OD KM 0+424 DO 1+176, LEŻĄCEJ NA TERENIE GMINY 

RACIĄŻEK. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy 
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1) Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
- drogę  

2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
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. 
4) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

5) Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

6) Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
7) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
8) Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami. 
9) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
11) Książka obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
12) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 
13) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
14) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
15) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
16) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
17) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 
18) 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. 

19) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń 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. 

20) Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

21) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
22) Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

23) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

24) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

25) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

26) Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

27) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

28) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, które stanowią 
przetargową dokumentację projektową oraz dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach 
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
A) ·Budowa „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

B) ·Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 

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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 Możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. 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 Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu 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. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 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 Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

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

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

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

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

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

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Inżyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia, jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 
program zapewnienia, jakości. W programie zapewnienia, jakości Wykonawca powinien określić, 
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zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia, jakości powinien zawierać:  

 

a) Część ogólną opisującą: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 Sposób zapewnienia 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 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

 

B) 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, 
 Sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 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. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

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

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu 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. 

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

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia, 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
I które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 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 [2] 
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 Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1) Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2) Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
3) Datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia, jakości i 

harmonogramów robót, 
4) Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
5) Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
6) Uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
7) Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8) Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
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9) Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
10) Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
11) Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
12) Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
13) Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
14) Dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
15) Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
16) Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 

(2) ·Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 (3) ·Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) 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, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencję na budowie. 
 (4) ·Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

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. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

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. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

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 Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu. 

 

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 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
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dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

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 lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 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. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

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

3) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
5) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
6) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
7) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00  

Obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

A) ·opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi  projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

B) ·ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

C) ·opłaty/dzierżawy terenu, 

D) ·przygotowanie terenu, 

E) ·konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, tymczasową  przebudowę urządzeń obcych.  

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł,  

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 

A) ·usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

B) ·doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

 

10.1. Informacje podstawowe 

 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z 
poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
Zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 
09.02.2004 R.) z późn. Zmianami. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
30.04.2004 R). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204 poz. 2087 z 2004 
r.). 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 R) 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 

132 poz. 622 z 20.11.1996 R. z późn. Zmianami). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 R. z późn. 

Zmianami). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

20.06.2001 R. z późn. Zmianami). 
 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 

179 z 2000 r. z późn. Zmianami). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 

2002 r. z późn. Zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 
16.09.2004 R.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 R. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 
15.06.2002 R.) z późn. Zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 R. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126 z 2003 r.). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 R. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 R. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 
1138 z 16.06.2003 R.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 R.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 53 z 22.04.1998 R.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 R. z późn. Zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 

 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 2002 r. z późn. 
Zmianami). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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D-01.01.01.  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : robót odtworzenia trasy i punktów wysokościowych 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych 

 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
 

 Wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 
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1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
 

 Teodolity lub tachimetry 
 Niwelatory, 
 Dalmierze, 
 Tyczki, 
 Łaty, 
 Taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary7 geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego 

Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
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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. 
 

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 
związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów 
roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 
od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze 
powinny być wyposażone w dodatkowa oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne, 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, 
niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów* wymienionych w pkt 2.2. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. KONTROLA, JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 
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Kontrolę, jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-01.02.02.  ZDJĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : zdjęcia ziemi urodzajnej 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu na projektowaną głębokość i odwozem nadmiaru humusu 
na odkład, na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika Zespołu Nadzorującego. 

W przypadku wystąpienia warstwy o innej miąższości niż wymieniona, należy ją zebrać dostosowując 
się do warunków lokalnych. 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
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dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiały nie występują 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

Roboty związane ze zdjęciem humusu należy wykonywać mechanicznie (równiarką, spycharką, 
ładowarką, koparką) lub ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

4.2. Transport humusu 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia terenu budowy i dróg transportu. 

Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przy obiektowe wykonawcy w celu jego 
późniejszego wykorzystania do umocnienia powierzchniowego skarp. Nadmiar humusu należy 
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wykorzystać w sposób i w miejscu wskazanym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, po uprzednim zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu. 

Humus należy zdjąć na głębokość zgodną z dokumentacją Projektową i SST. W miejscach gdzie 
warstwa humusu jest grubsza niż założona w Dokumentacji Projektowej, należy ją zdjąć na pełna 
głębokość zalegania. Podane w Dokumentacji Projektowej powierzchnie humusu dla poszczególnych 
grubości jego warstw stanowią jedynie dane orientacyjne, a ryzyko związane z ewentualnymi 
rozbieżnościami podanych ilości i stanu faktycznego napotkanego na budowie, Wykonawca winien 
wkalkulować w cenę jednego metra sześciennego usunięcia humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 
pasa drogowego objętego robotami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
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7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-01.02.04.  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : robót rozbiórkowych elementów dróg ogrodzeń i przepustów 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

 

 Roboty rozbiórkowe przy wykonywaniu robót drogowych 
 wywiezienie materiałów rozbiórkowych 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 

 

 Spycharki, 
 Ładowarki, 
 Samochody ciężarowe, 
 Zrywarki. 
 Młoty pneumatyczne, 
 Piły mechaniczne, 
 Frezarki nawierzchni, 
 Koparki. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich 
odwiezienie na 

wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat z tym związanych 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementow drog, ogrodzeń i przepustow obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich 

elementow wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez 
Inżyniera. Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, w której 

zostanie określony przewidziany odzysk materiałow. 

Roboty rozbiorkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposob określony w 
dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 
warunki określone w SST D 05.03.11 „Recykling”. 

W przypadku robot rozbiorkowych przepustu należy dokonać: 

 odkopania przepustu, 
 rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje się odzyskać, w sposob ręczny lub mechaniczny z ew. 

przecięciem prętow zbrojeniowych i ich odgięciem, 
 demontażu prefabrykowanych elementow przepustow (rur) z uprzednim oczyszczeniem spoin i 

częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, 
klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

 oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego uŜycia (z zaprawy, kawałkow 
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wszystkie elementy możliwe do powtornego wykorzystania (określone w p. 1.3.) powinny być 
usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on 

przewieźć je na miejsce określone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, ktore zgodnie z ustaleniami stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z 

terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiorce elementow drog, ogrodzeń i przepustow znajdujące się w 
miejscach, 
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gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo 

zabezpieczone. W szczegolności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopow drogowych należy wypełnić, 
warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST 

D 02.00.00 „Roboty ziemne” 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.1.1. Kontrola, jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola, jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

6.1.2.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 
roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

 dla krawężnika - m (metr), 
 dla obrzeży – m ( metr) 
 dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej ( metr kwadratowy ) 
 dla nawierzchni chodnika z płytek betonowych ( metr kwadratowy ) 
 dla nawierzchni z betonu cementowego ( metr kwadratowy ) 
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7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: 
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 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na 
 poboczu, 
 załadunek i wywiezienie materiałow z rozbiorki, 
 wyrownanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiorki; 

 
b) dla rozbiorki krawężnikow, obrzeży i opornikow: 

 odkopanie krawężnikow, obrzeży i opornikow wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiorki, 
 wyrownanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiorki; 

 
c) dla rozbiórki chodników: 

 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałow chodnikowych, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 załadunek i wywiezienie materiałow z rozbiorki, 
 wyrownanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiorki; 

 
d) dla rozbiorki ogrodzeń: 

 - demontaż elementow ogrodzenia, 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

 

1. PN-S-0225   Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania 

2. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-02.03.01.  WYKONYWANIE NASYPÓW 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : wykonywania nasypów 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu. 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
według 

wzoru: 
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Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.3. Grunty i materiały do nasypów 
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2.2. Materiały do budowy nasypów 
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Do wznoszenia nasypów należy stosować wyłącznie grunty i materiały przydatne do tego celu, które 
spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 [11] i są akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie 
przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania 
tych materiałów, określonych w normie PN-S-02205 [11] /tablica 2/. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni 
zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez 
Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte 
i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 

 

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopów 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi 
będą wykorzystane do budowy nasypów po wykonaniu badań laboratoryjnych i akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopów 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, grunt niewysadzinowy kat.I÷II do wykonania nasypów należy 
uzyskać z dokopu. Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadać następujące właściwości 
podane w normie PN-S-02205 [11]: 

a) zawartość cząstek wg PN-B-04481: 

- £ 0,075 mm - < 15%, 

- £ 0,02 mm - < 3%, 

b) kapilarność bierna /Hkb/ wg PN-B-04493 < 1,0 m 

c) wskaźnik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera lokalizację oraz wyniki badań gruntu z ukopu i 
dokopu przeznaczonego do wykonania nasypów, jak również ewentualny sposób jego ulepszenia 
oraz sposób rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem eksploatacji dokopu. 

W przypadku gruntu z dokopu, Inżynier może wyrazić zgodę na dowożenie bezpośrednio w miejsce 
wbudowania, pod warunkiem zapewnienia wymaganej jakości całej wbudowywanej partii materiału. 

Przebadany i zatwierdzony przez Inżyniera grunt z ukopu zaleca się składować na składowisku 
przyobiektowym Wykonawcy i chronić przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu 
wbudowania. 

Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest 
Wykonawca, który poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony środowiska) 
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związane z jego przygotowaniem, składowaniem i późniejszą rekultywacją. Miejsce odkładu należy 
zatwierdzić u Inżyniera. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprawnym technicznie sprzętem: 

 koparki, 
 równiarki, 
 spycharki, 
 walce gładkie, okołkowane i ogumione, 
 ubijaki spalinowe, 
 lekkie walce ręczne, 
 sprzęt do robót ręcznych. 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

4.2. Transport gruntów 

Przewiduje się transport gruntu następującymi środkami transportu: 

 samochodami samowyładowczymi, 
 samochodami skrzyniowymi 
 innym sprzętem przedstawionym przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzonym przez Inżyniera. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
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wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Wykonanie nasypów 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do budowy nasypów należy w obrębie ich podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze określone w SST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.03 i D.01.02.04. 

 

5.2.2. Wybór gruntów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad z pkt. 2.2. 

 

5.2.3. Zasady wykonania nasypów 

5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

W celu zapewnienia stateczności nasypów i ich równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu 
może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 
na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% 1%. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Górne warstwy nasypu o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, 
o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym niż 5 i współczynniku filtracji k10 6 10-5 m/s, w razie 
braku takiego gruntu należy górną warstwę ulepszyć spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi 
popiołami). 

f) W przypadku poszerzenia istniejącego nasypu, należy wykonywać w jego skarpie stopnie o 
szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku 
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch 
przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
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5.2.3.2. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

W okresie deszczów i mrozów, nasypy zaleca się wykonywać jedynie z gruntów i materiałów 
przydatnych bez zastrzeżeń wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11]. 

Nie należy wbudowywać gruntów o nadmiernej wilgotności , zamarzniętych albo przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. 

 

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzaniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 1-2,5 
metra. 

Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonywanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

 

5.2.4. Zagęszczanie gruntu. 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozłożeniu z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Wymaganą wilgotność zagęszczanego gruntu, procedurę zagęszczania i grubość warstw należy 
określić doświadczalnie podczas próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejną 
warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej 
warstwy. 

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez badanie 
wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2. 

 

Oceny zagęszczenia należy dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony wg BN-77/8931-12 [10], nie może być mniejszy niż: 
 

 
 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik 
zagęszczenia Is 0,95. 

Wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg załącznika B 
normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
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Wskaźnik odkształcenia Io dla żwirów, pospółek i piasków nie powinien być większy niż 2,2, 

Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2, za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm. Wymagane 
minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować wg PN-S-02205 [11]. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie 
zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 

5.2.5. Wilgotność gruntu 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. 

Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu do wymaganego poziomu nośności. 

W przypadku zagęszczania walcami statycznymi, wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, 
oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od 
wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać 2% (dla gruntów niespoistych). 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona 
na podstawie wstępnych prób. Urządzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste można zagęszczać także 
w stanie powietrzno - suchym, o ile wstępne próby dadzą pozytywne wyniki. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych 
odchyleń, to grunt należy osuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku 
spoiw. Sposób osuszenia gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą. 

 

5.2.6. Dokładność wykonania nasypów 

Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 

 odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe niż 
10 cm, 

 różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 i -3 cm, 
 szerokość korony nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie 

korony nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
 nierówności powierzchni korpusu mierzone łatą długości 3 m nie mogą przekraczać 3 cm, 
 pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie może różnić się o więcej niż 0,5% pochylenia 

projektowanego, 
 pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości, 
 maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm 

przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.4. Odkłady 
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5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 
trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy 
zostało to jednoznacznie określone w harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 
te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i 
zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinno być wskazana przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. 

Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to 
znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 
1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 
określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji. Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 

b) zachowaniu kształtu zboczy, zapewniających ich stateczność, 

c) odwodnienia, 

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 

6.3. Badania przydatności gruntów do wykonania nasypów 

Badania przydatności gruntów do wykonania nasypów powinny być przeprowadzone zgodnie z PZJ 
na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej niż 1 
raz na każde 3000 m3. Program badań określony jest w normach przytaczanych w niniejszej 
Specyfikacji. 

W każdym badaniu należy określić w szczególności następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [3], 
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [3], 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [3], 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3], 
 granicę płynności, wg PN-B-04481 [3], 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [4], 
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] . 

Inżynier w dowolnym czasie może zażądać przedstawienia pełnych wyników badań dla danej partii 
materiału. 

 

6.4. Badania jakości wykonania nasypów 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
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a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) wilgotności naturalnej wydobywanego gruntu – dopuszczalna odchyłka ±2 % wilgotności 
optymalnej  

d) grubości każdej wykonanej warstwy - dopuszczalna odchyłka ±5cm, grubości każdej warstwy i jej 
wilgotności przy zagęszczaniu - badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach 
na 500 m2 warstwy, 

e) wskaźnika zagęszczenia warstwy - wg p.5.3.9, 

f) nośności-wg p.5.3.9, 

g) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

 

6.5. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności warstw nasypu 

Zagęszczenie i nośność każdej warstwy nasypu, należy kontrolować wg p.5.3.9 nie rzadziej niż: 

- 3 razy na każde 500 m2 wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niż 3 badania na warstwę, na 
każdej dziennej działce roboczej, dla nasypu pod konstrukcję nawierzchni; 

- 2 x na warstwę nasypu jako obsypki i zasypki przepustów; 

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie gruntu należy oceniać stosując metodę porównania poszczególnych wyników badań z 
wymaganiami w pkt. 5.2.4. Częstotliwość badań wskaźnika odkształcenia Io należy przyjmować jak 
dla wskaźnika Is. Nośność gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 należy 
sprawdzić dla warstwy powierzchniowej podłoża nawierzchni, najwyższej warstwy robót ziemnych 
oraz ewentualnie głębszych warstw, na żądanie Inspektora Nadzoru. Częstotliwość badań wtórnego 
modułu odkształcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna być nie mniejsza, niż jeden raz na trzech 
punktach na 2000 m2 powierzchni , a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru nasypów. 

6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

 oznaczeń laboratoryjnych, 
 dziennika budowy, 
 dzienników laboratorium Wykonawcy, 
 protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

6.3.2. Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty, w odstępach co 100 m na 
prostych, co 50 m na łuku, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać 
wartości dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 

6.3.3. Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 

Pomiar przeprowadza się z zastosowaniem niwelatora z częstotliwością wg pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych 
w pkt. 5.2.6. 

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z 
częstotliwością wg pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych 
w pkt. 5.2.6. 

6.3.5. Sprawdzenie równości powierzchni korpusu 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m. z częstotliwością wg pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych 
w pkt. 5.2.6. 

6.3.6. Sprawdzenie spadku podłużnego powierzchni korpusu 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych, pomierzonych 
niwelatorem z 

częstotliwością podaną w pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych, podanych 
w pkt. 5.2.6. 

6.3.7. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia wyników od wymagań określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być rozebrane i ponownie wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
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7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-04.01.01. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE ORAZ ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : korytowania, profilowania oraz zagęszczania podłoża 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

 

  Korytowanie pod nawierzchnie 
  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 Równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 Walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
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wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

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

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania konta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Konto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania konta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

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

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania. 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
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Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 

 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

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

 

 
 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 

 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4].· 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być niniejszy od podanego w tablicy 1. 
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należ} 7 badać według PN-B-06714-17 [2] . Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 Powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

7.1.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
· odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
· załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
· profilowanie dna koryta, 
· zagęszczenie, 
· utrzymanie koryta, 
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-/B-06714-17 ·Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
 BN-68/8931-04 ·Drogi samochodowe.  
 BN-77/8931-12 ·Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-04.02.01. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODSĄCZAJĄCA 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : warstwy odsączającej i odcinającej 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

 

  Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 
 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 
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2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

A) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D
d   

Gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

 

B) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d
d

 60

10
5  

Gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

D10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 Piasek i pospółka stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

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

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Równiarek, 
- Walców statycznych, 
- Płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
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Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1] . Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 
 

Lp. 1 

Wyszczególnieni e 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 Szerokość warstwy Co 50 m 

2 Równość podłużna Co 20 m 

3 Równość poprzeczna Co 50 m 

4 Spadki poprzeczne Co 50 m 

5 Rzędne wysokościowe Co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

Co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

W 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 8 Zagęszczenie, 
wilgotność kruszywa 

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

 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

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

 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

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

 

6.3.6. 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 o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 

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 tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2] . Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m3 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
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 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

 

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

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

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

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

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

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

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

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45233220-7  Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 45233220-7 Roboty  drogowe 
 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania 
niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw 
konstrukcyjnych 

 oczyszczeniem warstw bitumicznych konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni 
 stropieniem warstw bitumicznych konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni 

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00 

 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Materiały do wykonania skropienia 

Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN-EN 13808, albo 
innym materiałem według norm lub aprobat technicznych. 

Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. 

Do łączenia warstw asfaltowych zaleca się stosowanie emulsji asfaltowych szybko rozpadowych 
kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. 

Zaleca się również stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. W wypadku stosowania emulsji 
asfaltowej do skropienie podłoża z warstwy niezwiązanej lub związanej hydraulicznie należy użyć 
emulsję wolnorozpadową, a do skropienia podłoża zawierającego cement - emulsję o pH większym 
niż 3,5. 

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do złączania warstw konstrukcji nawierzchni powinny 
spełniać wymagania określone w tablicy 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny 
spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Do dróg o kategorii ruchu KR3 ÷ KR6 zaleca się emulsję asfaltową o właściwościach wg tablicy 2, do 
dróg o kategorii ruchu KR1 ÷ KR2 o właściwościach wg tablicy 1. 
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2.3. Zużycie lepiszczy do skropienia 
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Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze 

zgodnie z tablicą 3. 

 

 

 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy, stanu jej 
powierzchni oraz zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.4. Przechowywanie lepiszczy 

Przechowywanie emulsji powinno być zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiadać 
wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów lepiszczy. 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej, jakości. Emulsję 
należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać: 

- 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 
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czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia 
odpylające. 

- sprężarki, 

- zbiorniki z wodą, 

- szczotki ręczne, 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną w urządzenia 
kontrolno-pomiarowe pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

- temperatury rozkładanej emulsji, 

- ciśnienia emulsji w kolektorze, 

- obrotów pompy dozującej emulsję, 

- prędkości poruszania się skrapiarki, 

- wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji, 

- ilości emulsji. 

 

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

 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności 
pomiędzy wydatkiem emulsji a następującymi parametrami: 

- ciśnieniem emulsji, 

- obrotami pompy, 

- prędkością jazdy skrapiarki, 

- temperaturą emulsji. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości założonej. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport emulsji 
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Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, należy usunąć luźny materiał, brud, błoto i kurz przy użyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. Zanieczyszczenia stwardniałe, 
niedające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie lub za pomocą dostosowanego sprzętu. 

W miejscach trudnodostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy 
użyciu sprężonego powietrza. 

 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy użyciu skrapiarki, a w miejscach 
trudnodostępnych ręcznie /za pomocą węża z dyszą rozpryskową/. 

Temperatury emulsji powinny mieścić się w przedziałach podanych w aprobacie technicznej. 

W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanej emulsji powinna być równa ilości założonej 
z tolerancją ±10° %. 

Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną ilość emulsji Wykonawca powinien 
rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna być pozostawiona 
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i 
odparowanie wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 
godzin. 

 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości emulsji w 
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

 

6.3. Badania i kontrola w czasie robót 

6 3.1. Badania emulsji 

Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta. W przypadkach wątpliwych Inspektor 
Nadzoru zaleci wykonanie dodatkowych badań. 

6 3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 

Raz na miesiąc dla każdej skrapiarki należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanej emulsji wg 
metody podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego 
lepiszcza i kruszywa”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 

 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlegają: 

- oczyszczenie pod skropienie 

- skropienie 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.. 6 dały wyniki pozytywne. 
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli asfaltu i emulsji, ilości 
rozłożonego lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników 
badań Wykonawcy i oględzin warstwy. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania Robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Stosowanie 
obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Polskie Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 

2. PN-C-9Ó170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

3. PN-C-96173 Przetwory   naftowe.    Asfalty   upłynnione    AUN do nawierzchni drogowych 

 

10.2. Inne dokumenty 

4. .powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa" 

Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 1994 r. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Soecyfikaja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

  Strona - 76 

 

D-04.04.02.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

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

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.3. Ulepszone podłoże – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni 
drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku 
nośności i/lub mrozoodporności. 

1.4.4. Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego w okresie 
budowy ciężkiego ruchu technologicznego, nazywaną również warstwą technologiczną. 
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1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości 
uziarnienia. 
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2.4. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 Warunki Techniczne 

Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

Tabela nr 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdzia
ł w PN-
EN 
13242: 
2004 

Właściwość Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Odniesieni
e do 
tablicy w 
PN-EN 
13242:200
4 Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi 

obciążonej ruchem 

Podbudow
y 

zasadniczej 
nawierzch

ni drogi 
obciążonej 

ruchem 

KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 

4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90 
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 
933-1 

Gc85/15, GF85, GA85 Gc85/15, GF85, 
GA85 

Gc80/20, 
GF80, GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 

GTCNR GTCNR GTC20/15 Tab.3 
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kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1 

4.3.3 Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu 
wg PN-EN 933-1 

GTFNR, GTANR  GTFNR, GTANR GTF10, 
GTA20 

Tabl. 5 

4.4 Kształt kruszywa 
grubego - wg PN-EN 
933-4 

a) maksymalne 
wartości wskaźnika 
płaskości lub b) 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

SINR SINR SI55 Tabl. 6 

4.5 Kategorie 
procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

CNR CNR C90/3 Tabl.7 

4.6 Zawartość pyłów wg 
PN-EN 933-1  

a)  w kruszywie 
grubym 

V ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 

a)  w kruszywie 
grubym 

ƒDeklarowana ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko 
w mieszankach wg wymagań p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)  

 

5.2 Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2, kategoria 
nie wyższa niż: 

LA50 LA50 LA40 Tabl. 9 

5.3 Odporność na 
ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 
1097-1 

MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklar
owana 

Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 
1097-6:2001, rozdział 
7,8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana Deklarowa
na 

 

5.5 Nasiąkliwość wg PN-
EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WcmNR 

 WA242****) 

WcmNR 

 WA242****) 

WcmNR 

 
WA242***
*) 
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6.2 Siarczany 
rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 
1744-1 

ASNR ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość 
siarki wg PN-EN 
1744-1 

SNR SNR SNR Tabl. 12 

6.4.2.1 Stała objętość żużla 
stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1:1998. 
rozdział 19.3 

V5 V5 V5 Tabl. 13 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy 
w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p. 
19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak 
rozpadu 

 

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w 
żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, 
p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak 
rozpadu 

 

6.4.3 Składniki 
rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 
1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych 
przepisów 

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

7.2 Zgorzel słoneczna 
bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 
1097-2 

SBLA SBLA SBLA  

7.3.3 Mrozoodporność na 
frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1 

- skały magmowe i 
przeobrażone: F4 

- skały osadowe: F10 

- kruszywa z 
recyklingu: F10 (F25**) 

- skały magmowe 
i przeobrażone: 
F4 

- skały osadowe: 
F10 

- kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

- skały 
magmowe i 
przeobrażone: 
F4 

- skały osadowe: 
F10 

- kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

Tabl. 
18 

Załączn
ik C 

Skład materiałowy deklarowany deklarowany deklarowany  

Załączn
ik C, 
podroz
dział 
C.3.4 

Istotne cechy 
środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych 
i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 
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*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 
2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 

**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza się jedynie 
kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35, 

****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność 

Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy 
zasadniczej musza spełniać wymagania przedstawione na rys. nr 1. 

 

 

 

Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i podbudowy 
zasadniczej  

  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 
2.5. Właściwości dla mieszanek 

Mieszanki powinny spełniać wymagania określone w WT-4 2010 Warunki Techniczne 

Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

Mieszanki niezwiązane do warstw podbudowy powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy  

Podział 
w PN-
EN 
13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 
13285 

Podbudowy 
pomocniczej 
nawierzchni drogi 

Podbudowy 
zasadniczej 
nawierzchni drogi 
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obciążonej ruchem obciążonej ruchem 

KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 KR3-
KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 
Maksymalna zawartość 
pyłów: kategoria UF 

UF12 UF9 Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna  zawartość pyłów: 
kategoria LF 

LFNR LFNR Tabl. 3 

4.3.2 Zawartość nadziarna: 
kategoria OC 

OC90 OC90 Tabl. 4 i 6  

4.4.1 
Wymagania wobec 
uziarnienia 

Krzywe uziarnienia 
wg rys. 1 niniejszej 
SST 

Krzywe uziarnienia 
wg rys. 1 niniejszej 
SST 

Tabl. 5 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością 
(S) 

Wg tab. 2 ("WT-4 
2010") 

Wg tab. 4 ("WT-4 
2010") 

Tabl. 7 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych - różnice w 
przesiewach 

Wg tab. 3 ("WT-4 
2010") 

Wg tab. 5 ("WT-4 
2010") 

Tabl. 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz: 
wskaźnik piaskowy SE**), co 
najmniej 

40 45 - 

 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1, kategoria nie 
wyższa niż 

LA40 LA35 - 

 

Odporność na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1, kategoria MDE 

deklarowana deklarowana - 

 
Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 odsianej 
z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F7 F4 - 

 Wartość CBR po zagęszczeniu 
do wskaźnika zagęszczenia 

≥120 ≥120 - 
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Is=1,03 i moczeniu w wodzie 
96h 

4.5 

Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu 
wg metody Proctora do 
wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0; współczynnik filtracji k 
co najmniej cm/s 

Brak wymagań Brak wymagań - 

 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczonej, %(m/m) 
wilgotności optymalnej wg 
metody Proctora 

80-100 80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych w odrębnych przepisach 

 

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 

 

2.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

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

a) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inspektora Nadzoru do rozkładania 
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki. 

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 

c) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

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

 

 
w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy 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: 
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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 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. Masa geowłókniny nie powinna być mniejsza od 200g/m2 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
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 10m. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora Nadzoru. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
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Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

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

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania utworzonej mieszanki 
przeznaczonej do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2.4 i 2.5 
niniejszej ST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru . 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-EN-1097-5:2001. 

6.3.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.3.4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 
2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.3.5. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, - 5cm. Na 
jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

 

6.3.6. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.3.7. Grubość podbudowy 

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

6.3.8. Nośność podbudowy 

a) moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

b) ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 

 

 

6.3.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
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Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych 
zasad, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru . 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z innymi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
kosztorysem ofertowym 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 933-1 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-4 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

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

5. PN-EN 1097-6 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

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

7. PN-EN 1744-1 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

9. PN-EN 1097-2 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie 

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 



Soecyfikaja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

  Strona - 90 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 

12. PN-S-06102 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

13. BN-EN 933-8 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

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

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

16. BN-70/8931-06 
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym 

17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

Polskie normy powołane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych" 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-05.03.05B. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFLATOWEGO WG WT 1 I WT2 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45233220-7  Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 45233222-1 Roboty  w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania 
niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: wykonania warstwy asfaltowej wiążącej 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.  
Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do 
KR6 (określenie kategorii  
ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w 
tablicy 1 
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1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu  
pojazdów na podłoże.  
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.  
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu  
potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.  
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.  
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 
największy wymiar kruszywa  
D, np. wymiar 11, 16, 22.  
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit.  
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].  
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.  
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm.  
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.  
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany 
– wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.2. Lepiszcza asfaltowe  
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu.  
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.  
2.3. Kruszywo  
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa 
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11.  
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, 
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w 
urządzenia do aeracji.  
2.4. Środek adhezyjny  
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.  
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.  
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych  
 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
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Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej.  
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe 
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].  
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,  
– skrapiarka,  
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione  
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,  
– sprzęt drobny.  
 

4. TRANSPORT 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 
być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
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termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do 
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni 
można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).  
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5.  
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.  
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 6, 7, 8. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).  
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 
dodawać odmierzone oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.  
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą 
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 
30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce  
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 

 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.  
5.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu 
asfaltowego powinno być na całej  
powierzchni:  
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein,  
– suche.  
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Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10. 
 

 

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.  
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.  
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie 
lub wykonanie warstwy wyrównawczej.  
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału 
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).  
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.  
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.  
5.5. Próba technologiczna  
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej 
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 
automatycznym produkować mieszankę. 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 silosie lub załadować 
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 
12697-27 [39].  
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.  
5.6. Odcinek próbny  
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca 
powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.  
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i 
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie międzywarstwowe  
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.  
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Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.  
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, 
przy czym:  
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,  
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma 
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu 
warstwy ścieralnej uszczelni ją.  
 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy 
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu.  
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody.  
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.  
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7.  
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC.  
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 
4.2.  
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 11. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  
 

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy 
wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy).  
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione 
 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.),  

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inżyniera.  

 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Uwagi ogólne  
Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).  
 
6.3.2. Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.  
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o 
dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania 
kontrolne według pktu 6.3.3.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  
– pomiar temperatury powietrza,  
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 
[36]),  
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,  
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),  
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
 
6.3.3. Badania kontrolne  
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Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i 
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania 
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w  

porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 13. 

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.  
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy.  
Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  
6.3.5. Badania arbitrażowe  
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych.  
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania.  
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania 
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  
6.4.2. Warstwa asfaltowa  
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6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości 
podane w tablicy 14.  
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy 
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy 
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą.  
Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości 
warstwy na całym odcinku  
budowy lub odcinku częściowym. 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej właściwości.  
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].  
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 
12.  
6.4.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych.  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować 
metodę z wykorzystaniem  
łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie 
długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].  
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem  łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar 
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż 
co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].  
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm.  
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.  
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Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.  
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Polskie Normy 

1. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 

2. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 

3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie. 

4. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości. 

5. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. 

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

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

8. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 

9. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych. 

10 PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności. 
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11. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa. 

12. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Część 1: Metoda 
destylacyjna. 

13. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza. Część 1: Metoda RTFOT. 

14. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę. 

15. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 22: Trasowanie kołem. 

16. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek 
mineralnoasfaltowych na goraco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni. 

17. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

18. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu. 

19. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych Część 
1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli. 

20. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych Część 
2: Liczba bitumiczna. 

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

22. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania. 

23. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 

24. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i 
Kula. 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna. 

26. PN-EN 196-21 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie. 

27. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 
otwartego tygla Clevelanda. 

28. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego. 

29. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania 
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30. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

31. PN-EN 933-3 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika 
płaskości 

32. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - 
Wskaźnik kształtu 

33. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości 
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

34. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni Wskaźnik przepływu kruszyw. 

35. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie błękitem metylenowym. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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D-05.03.11.  FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

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

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. Sprzęt do frezowania Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni 
asfaltowej na zimno na określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i 
zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni 
po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane 
mechanicznie. Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy 
lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów 
nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej 
równa 1200 m. Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego 
materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych na 
głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w 
otaczarce, 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. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a 
poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić 
frezarki bez tego systemu: a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, b) na drogach 
miejskich, przy małym zakresie robót. Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach 
jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 
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4.2. Transport sfrezowanego materiału Transport sfrezowanego materiału powinien być tak 
zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi 
środkami transportowymi. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Wykonanie frezowania Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń 
zgodnych z dokumentacją projektową i SST. Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez 
ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków 
podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. Jeżeli 
ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa 
należy spełnić następujące warunki: a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, b) przy frezowaniu 
poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 40 mm, c) przy 
lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się 
większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego 
oznakowania, d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 5.3. 
Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy Do frezowania należy użyć frezarek 
sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i 
niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych  

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni 
frezowanej na zimno podano w tablicy 1. Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 
nawierzchni frezowanej na zimno 
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6.2.2. Równość nawierzchni  

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie 
powinny  

przekraczać 6 mm.  

6.2.3. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją  ±   

0,5%.  

6.2.4. Szerokość frezowania  

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z 
dokładnością  ±  5 cm.  

6.2.5. Głębokość frezowania  

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z 
dokładnością  ±  5 mm. 

 

Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich 
warstw  

nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być określone w 
SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

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

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-05.03.13A NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO – MASTYKSOWEJ SMA   
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : obót wykonania nawierzchnii z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

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

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
SMA przez Wykonawcę dla potrzeb budowy. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową 
kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 

Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KRI do KR6 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
SMA przez Wykonawcę dla potrzeb budowy. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową 
kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 
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Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KRI do KR6 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 

 

 
 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa. 

2) Zmniejszenie hałasu generowanego przez kontakt koła pojazdu i nawierzchni należy uwzględniać w 
projektowaniu nawierzchni ulic miejskich lub dróg zamiejskich w pobliżu terenów zamieszkałych 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar 
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) - mieszanka mineralno-asfaltowa o 
nieciągłym uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego 
zaprawą mastyksową. 

1.4.6. Dodatek stabilizujący - stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego z 
ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA. 

1.4.7. Kategoria ruchu - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" 
GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0.063 mm. 

1.4.11. Pył - kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
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1.4.12. Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany - kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany - wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcze asfaltowe 
(Zasady 
klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami, wraz z załącznikiem krajowym NA). 
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Wymagania dla asfaltu 

Należy stosować asfalt drogowy modyfikowany PMB 45/55-80 o właściwościach zgodnych z PN-EN 
14023 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Dla kategorii mchu 3-4 należy stosować asfalt zwykły 50/70. 

 

2.3. Wypełniacz 

Do warstwy ścieralnej SMA stosować należy wypełniacz podstawowy produkowany ze skał 
wapiennych 
drobnoziarnistych lub bezpostaciowych ze starych formacji geologicznych. Zawartość węglanu 
wapnia (CaCO2) 
w skalach powinna być mniejsza niż 90%. Zabrania się stosować pyłów" z odpylania. 
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2.4. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa podane w tablicy 2 i 3. 

W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy o dużej odporności na 
polerowanie. Nie zaleca się stosować grysów wapiennych i dolomitowych. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

 

2.5. Stabilizator i środek adhezyjny 

Dodatek stabilizujący mastyks (np. włókno celulozowe, mineralne, polimer) musi spełniać wymagania 
aprobaty 
technicznej, wydanej przez jednostkę uprawnioną oraz zaakceptowanej przez Inżyniera/Inspektora. 

Należy stosować środki adhezyjne. które posiadają Rekomendację Techniczną do stosowania w 
budownictwie 
drogowym wydane przez IBDiM lub inną jednostkę upoważnioną do wydawania Aprobat. Środek 
adhezyjny 
powinien odpowiadać wymaganiom podanym w Rekomendacji Technicznej. Przy ustaleniu ilości 
dozowania 
środka adhezyjnego należy uwzględnić wymagania zawarte w Rekomendacji Technicznej. 

Dozowanie środka adhezyjnego powinno odbywać się przy pomocy automatycznego dozownika 
wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku 
otaczarki. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania w-wy nawierzchni z mieszanki SMA 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazać 
się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych. 
wyposażonej w dozownik stabilizatora. 

 układarek do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego. 
 skrapiarek. 
 walców stalowych gładkich średnich, ciężkich lub bardzo ciężkich. 
 rozsypywarek kruszywa. 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów'. 
 szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

- cysternach kolejowych. 

- cysternach samochodowych. 

- bębnach blaszanych. 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora. 

 

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 zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

 

4.2.3. Kruszywo 

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

 

4.2.4. Mieszanka SMA 

Mieszankę SMA należy przewozić samochodami 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. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Projektowanie mieszanki SMA 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczególnych 
składników i 
próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera/Inspektora do wykonania badań kontrolnych. 

Projektowanie mieszanki SMA polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej. 

- doborze optymalnej ilości asfaltu. 

- doborze stabilizatora mastyksu. 

- doborze środka adhezyjnego. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez 
krzywe graniczne. 
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien być ustalony na podstawie badan próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

 

 

 

 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 
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Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowując 
zasady 
określone w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego". 

Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika równocześnie z gorącym grysem. Zaleca się 
automatyczne dozowanie dodatków. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi. względnie 
przepływomierza, 
lecz nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancja = 5° C 

 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla polimeroasfaltów - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 

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 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA. 

 
Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosić: 

- z polimeroasfaltem wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Temperaturę mieszanki SMA uzależnia się właściwościami stabilizatora. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże ( warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) powinno mieć 
odpowiedni 
profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 
(kurzu, 
błota, piasku, rozlanego paliwa itp.). 

Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od: 

- dla dróg klasy G i Z - 9 mm. 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych, podłoże należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem mieszanki SMA. podłoże należy skropić emulsja asfaltowa lub asfaltem 
upłynnionym w ilości ustalonej w SST D.04.03.01 
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Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być posmarowane 
lepiszczem 
(gorący asfalt, asfalt upłynniony, emulsja szybkorozpadową). 

 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa 
od -10° 
C. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (v > 16 m/s). 

 

5.6. Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera/Inspektora kontrolnej produkcji według zasad określonych w SST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego". 

 

5.7. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy. 
 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania 
wymaganej grubości warstwy, 

 określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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/Inspektora. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera/Inspektora. 

 

5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 

Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem 
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.  

Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 
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Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 

Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi 
W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę należy posypać grysem od 2 mm do 4 mm lub 
grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilości od 1 do 2 kg/m2.  

Grysy należy rozsypywać na gorąca mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu i przywałować. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepna taśmą asfaltowo-kauczukowa. Sposób wykonywania złącz 
roboczych 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. 

Za zgoda Inżyniera/Inspektora, nawierzchnie można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi/Inspektorowi w celu 
akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA 
podano w 
tablicy 7. 
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6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki SMA 

Badanie składu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu nr 64 „Serial" Informacje . 

Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. ..Procedury do projektowania składu i kontroli 
mieszanek 
mineralno-bitumicznych". 

Wyniki powinny być zgodne z recepta laboratoryjna, z tolerancja podaną poniżej. 

 

 

 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetracje i temperaturę mięknienia asfaltu. 

 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
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6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki SMA 

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na 

 
otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i 
SST. 

 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA 

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie 
wbudowywania w 
nawierzchnie. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z dokładnością ± 2°C. a 
temperatura powinna być zgodna z wymagana w recepcie. 

 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 

6.3.9. Właściwości mieszanki SMA 

Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny być 
zgodne z receptą laboratoryjną. 

 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów podaje tablica 8. 
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6.4.2. Szerokość nawierzchni 

Szerokość wykonanej nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancją - 5 
cm. 

 

6.4.3. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podłużne i 
poprzeczne warstwy nie powinny przekraczać 4mm. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z 
tolerancją ± 0.5%. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 1 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacja projektową z tolerancją 5 cm. 
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6.4.7. Grubość nawierzchni 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancja ± 10% tj. 4 cm. 

 

6.4.8. Złączą podłużne i poprzeczne 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach.  

Złącza powinny być równe i związane. 

 

6.4.9. Krawędź, obramowanie nawierzchni 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3mm 
do 5mm ponad ich powierzchnie. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w 
miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem. 

 

6.4.10. Wygląd nawierzchni 

Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych. porowatych, 
łuszczących się i spękań. Luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte. 

 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie 
Laboratoryjnej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

1. WT-1 /2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach 
krajowych 

2. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 

3. PN-EN-12591: 2002 Norma asfaltowa dostosowana do warunków polskich 

4. WT-2/ 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 

5. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-05.03.15.  WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : robót związanych ze wzmocnieniem podłoża geowłókniną 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

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

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 

Geowłóknina  – produkt wytworzony metodą igłowania mechanicznego z polipropylenowych 
włókien ciągłych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, charakteryzujący się wysoką 
odpornością na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobrą wodoprzepuszczalnością. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.3. Geowłóknina TS  

 

Geowłóknina TS stosowana w robotach ziemnych, wzmocnieniu podłoża nawierzchni powinna być 
wykonana z polipropylenowych włókien ciągłych wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych 
przeciw promieniowaniu UV. Właściwości geowłókniny TS 30 (4.01) podano w tablicy 1. 

 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej mogą być 
transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:  

 fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem,  
 zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,  
 ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub 

promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 165˚C,  
 niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić 

lub rozciąć geowłókniny.  
Geowłókniny opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym podłożu, 
maksymalnie w 5 warstwach.  

Poszczególne typy geowłókniny, jak również rolki o różnych wymiarach powinny być składowane 
oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki 
powinny zostać całkowicie przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Podłoże pod geowłókninę 
 Wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od założonych rzędnych powinny być 
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności 
optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  
 
5.3. Układanie geowłókniny  
 Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na rolkach 
dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geowłókniny, która została zaakceptowana przez 
laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prace należy 
wstrzymać do czasu wyjaśnienia.  
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy geowłókniny (np.: kamienie, korzenie drzew i 
krzewów).  
Pasma geowłókniny mogą być łączone na zakład, zgrzewane lub zszywane:  
- Łączenie na zakład  
 Jeśli geowłóknina łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić odpowiednio:  
 - przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego podłoża,  
 - przynajmniej 50 cm w przypadku występowania dużych nierówności terenu lub na bardzo słabym podłożu.  
 Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być położone pod pasmo ułożone wcześniej, tak aby uniknąć 
przesunięcia pasm geowłókniny podczas wbudowywania gruntu.  
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- Zgrzewanie następuje poprzez podgrzanie pasma geowłókniny palnikiem gazowym lub gorącym powietrzem 
do jej uplastycznienia, a następnie dociśnięcie nogą do pasma leżącego poniżej. Odległość płomienia palnika 
gazowego od geowłókniny powinna wynosić ok. 20 cm, tak aby nie stopić geowłókniny. Szerokość zakładu w 
przypadku zgrzewania powinna wynosić 15 – 20 cm.  
 
- Zszywanie geowłókniny powinno odbywać się za pomocą specjalnych ręcznych maszyn do szycia.  
 
5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny  
 Po powierzchni warstwy geowłókniny nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.  
Leżącą wyżej warstwę z kruszywa należy wykonać rozkładając materiał od czoła, to znaczy tak, że pojazdy 
dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.  
 
5.5.Utrzymanie warstwy  
 Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną 
jednostkową 1 metra kwadratowego warstwy.  
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić przygotowanie podłoża wg wymagań p. 5.1. 
niniejszej specyfikacji.  Wykonawca powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia geowłókniny do 
stosowania w budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowłókniny. Wygląd 
geowłókniny należy ocenić wizualnie, pasma powinny być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze 
układu włókien.  

Odchyłki szerokości nie powinny przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. Szerokość pasma należy 
określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki geowłókniny.  

6.3. Badania w czasie robót  

 W czasie układania warstwy geowłókniny należy kontrolować:  

a) zgodność oznaczenia poszczególnych pasm z określonymi w dokumentacji projektowej,  

b) równość warstwy,  

c) wielkość zakładu przyległych warstw i sposób ich łączenia,  

d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.  

Ponadto należy stwierdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 
przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej lub ochronnej 
nie powinny mieć takich uszkodzeń.  

W przypadkach wątpliwych oraz na polecenie Inspektora nadzoru należy pobrać próbkę geowłókniny 
i przeprowadzić badania w zakresie podanym w p. 2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

1./ PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne przebicie 
(metoda spadającego stożka)  
2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej  
3./ PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach – 
warstwy pojedyncze  
4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek  
5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w kierunku 
prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia  
6./ PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)  
7./ PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznych wymiarów porów  
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8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie 
wyrobu 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : nawierzchni z kostki betonowej 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

 

  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm 
 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie 
cementowym, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki:  

 w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru 
poziomego mniejszego niż 50mm;  

 całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery.  
 
UWAGA Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających, czyli całych elementów, lub ich 
części, które są stosowane do uzupełnienia i które umożliwiają uzyskanie obszaru całkowicie wybrukowanego.  
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi.  
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa.  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.  
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:  
1) odmianę:  
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  

b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 5 mm,  
2) barwę:  
a) kostka z betonu niebarwionego,  

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;  
3) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,  

4) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta; zalecane grubości:  
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów - 80 mm, 100 mm,  

b) dla ciągów pieszych – 60 mm, 80 mm,  

c) w indywidualnych rozwiązaniach dopuszcza się inne grubości kostek niż podano powyżej.  
 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię.  
Kostki mogą być produkowane z występami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z fazą lub bez fazy 
(w tym z mikrofazą) krawędzi górnych.  
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 

dróg, ulic, chodników itp. przedstawiono w Tablicy 1. 
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Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości wymienionych w 
Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji.  
Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 
1338.  
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do 
ustaleń normy PN-EN 1338.  
Kostki kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.  
 
2.2.3. Składowanie kostek.  
Każda partia dostarczonych na budowę betonowych kostek brukowych powinna być oznaczona zgodnie z pkt. 7 
normy PN-EN 1338.  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Dopuszcza się pakowanie kostki bez palet lecz przy 
odpowiednio zwiększonej ilości rzędów taśm bandujących. 

Na budowie 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.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypkę i do wypełnienia spoin należy 
stosować następujące materiały :  
a) na podsypkę piaskową:  

 kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości 
pyłów f10,  

 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów 
Deklarowana (max. do 10% pyłów).  

 
b) na podsypkę z mieszanek związanych spoiwem:  

 mieszankę cementu powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku 
wagowym 1:8;  

 mieszankę wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;  
 mieszankę innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 

1:4;  
 inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.  

 
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek może spowodować powstanie wykwitów.  
c) do wypełnienia spoin:  

 kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3,  
 inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.  

 
Do wyżej wymienionych materiałów na etapie układania jest dodawana woda wodociągowa zgodna z 
PN-EN 1008. 

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, 
plastik, grudki gliny.  
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.  
Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do:  
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych.  
Cement dostarczony luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.  
 
2.4. Materiały na podbudowę pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.  
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Materiały na podbudowę ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiadać wymaganiom 
właściwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.  
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 
można wykorzystać do wmiatania odpowiedniego materiału w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami.  
Wytwarzanie podsypki z mieszanek związanych spoiwem powinno być wykonywane mechanicznie za pomocą 
urządzeń do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).  
Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie 
lub krawężnikach.  
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z materiału elastycznego 
zabezpieczającego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie (w przypadku kostek 
sztucznie postarzanych dopuszcza się transport w Big-bag’ach).  
Betonowa kostka brukowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu.  
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
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wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Podłoże i koryto.  
Podłoże pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub 
nasypowy.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na dobrze 
odwodnionym niewysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 - badanie wg. PN-EN 
933-8 Zał.A), które posiada odpowiednie ukształtowanie powierzchni i zagęszczenie.  
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  
Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z 
wymaganiami OST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
 
5.3. Podbudowa.  
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją 
Projektową.  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić:  

 grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem 
itp.,  

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  
 podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,  
 podbudowa z betonu cementowego  

 
lub inny rodzaj podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej.  
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy.  
Przykładowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporządzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r . 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni.  
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki betonowe, obrzeża 
betonowe lub inne typy krawężników zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz odpowiednią OST.  
 
5.5. Podsypka.  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.  
Podsypkę należy równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 ÷ 5 
cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3.  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm.  
Podsypkę z mieszanek związanych spoiwem zaleca się stosować w obszarze ścieków przykrawężnikowych i 
wokół studzienek (tj. w miejscach wzmożonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudowy sztywnej z 
mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.  
 
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania.  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z  
Dokumentacją Projektową.  
 
5.6.2. Warunki atmosferyczne.  
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.).  
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  
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5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek.  
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. W celu zniwelowania 
ewentualnych różnic odcieni należy stosować zasadę jednoczesnego układania kostek z 3-4 palet.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.  
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 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni 
od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek.  
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania spoiwa.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.6.5. Wypełnienie spoin.  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm do 5 mm.  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 45º, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić drobnoziarnistym materiałem zgodnym z punktem 2.3 niniejszej 
OST.  
Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym 
polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi lub stosować 
zalecenia producenta materiału.  
W przypadku układania betonowej kostki brukowej jako cieków przykrawężnikowych lub przy obudowach 
studzienek, zaleca się spoinowanie kostek przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 
1:4 lub innymi materiałami do szczelnego elastycznego wypełniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto 
zalecane jest wypełnienie styku kostki i krawężnika szczelnym materiałem elastycznym np. masami 
bitumicznymi  
W przypadku stosowania wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.  
 
5.6.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  
Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty produkcji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
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 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

 ewentualnie wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w punktach 2,  

 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
 
6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.  
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o normę PN-EN 1338 Załącznik B.  
Rozróżnia się dwa przypadki:  

 Przypadek I : Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią;  
 Przypadek II: Wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią – laboratorium posiadające 

odpowiednie kompetencje.  
Jeśli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjątkiem sytuacji spornych.  
W przypadku wątpliwości należy badać tylko sporne właściwości.  
Wymagana liczba kostki brukowej powinna być pobrana z każdej partii dostawy, w wielkościach nie 
przekraczających podanych poniżej:  

 Przypadek I : 1000 m2;  
 Przypadek II: zależnie od okoliczności przypadku spornego, do 2000 m2.  

 
Próbki do badań powinny być reprezentatywne dla dostawy i powinny być pobrane równomiernie z całej 
dostawy.  
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z każdej partii powinna być zgodna z Tablicy 2. 

 

 

 
6.4. Badania w czasie robót.  
6.4.1. Sprawdzenie podłoża w korycie i podbudowy.  
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Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową 
i odpowiednimi OST. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia EII dla poszczególnych 
warstw przedstawia Tablica 3. 

 

 

 

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa ścieralna 
z betonowej kostki brukowej może być układana bezpośrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym 
niewysadzinowym podłożu gruntowym, które charakteryzuje się wtórnym modułem odkształcenia EII ≥ 45 MPa 
oraz odpowiednim ukształtowaniem powierzchni i zagęszczeniem.  
W przypadku badania zagęszczenia podłoża gruntowego dopuszcza się wykonanie badanie lekką płytą 
dynamiczną po uprzednim skorelowaniu wartości modułu Evd z wtórnym modułem odkształcenia EII.  
 
6.4.2. Sprawdzenie podsypki.  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.  
 
6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej OST:  

 położenie osi w planie – co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne 
przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.  

 pomierzenie szerokości spoin,  
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.  
6.5.1. Równość podłużna.  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 8 mm. 

 

6.5.2. Równość w przekroju poprzecznym.  
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Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarem prześwitu klinem 
cechowanym , przymiarem liniowym lub metodą niwelacji).  
Prześwit między łatą a powierzchnią nie powinien być większy niż 8 mm.  
6.5.3. Spadki poprzeczne.  
Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją 0,3%.  
6.5.4. Niweleta nawierzchni.  
Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych.  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm ; - 2 cm.  
6.5.5. Szerokość nawierzchni.  
Szerokość nawierzchni mierzona z częstotliwością j.w. nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm.  
6.5.6. Grubość podsypki.  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm (bieżąca kontrola 
w 10 punktach dziennej działki roboczej).  
6.6. Częstotliwość pomiarów.  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.5. 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m² nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , 
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:  

 wykonanie koryta i przygotowanie podłoża,  
 ewentualnie wykonanie podbudowy,  
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ścieki.  

 

Zasady odbioru tych robót są określone w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Cena wykonania 1 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.  
 oznakowanie robót,  
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  
 zakup materiałów,  
 dostarczenie materiałów,  
 wykonanie koryta,  
 przygotowanie podłoża,  
 ewentualne wykonanie podbudowy,  
 wykonanie podsypki,  
 ułożenie i ubicie kostki,  
 wypełnienie spoin,  
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

 

 
1. PN-EN 1338 -  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  

2. PN-EN 12620 -  Kruszywa do betonu.  

3. PN-EN 197-1 -  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .  
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5. PN-EN 206-1 - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  

6. PN-EN 1008 -  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

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

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.  

9. PN-B-06250 -  Beton zwykły.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-06.02.01. PRZEPUSTY DROGOWE Z RUR BETONOWYCH 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : wykonania przepustów z rur betonowych 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej. służący do 
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych. 

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp 
zjazdu. 

 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
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dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

Rury przepustowe 
 

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Odchyłki 
wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1]. 

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 

Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. 

 
Kruszywa do betonu 
 
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać 
wymagania PN-B-06712 [5]. Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

Woda 

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitna. 

 

Mieszanka kruszywa naturalnego 

Ława fundamentowa powinna być wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
zgodnie z wymaganiami OST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie”, 

 

Kamień naturalny  

Ścianki czołowe wykonane z kamienia naturalnego 

 



Soecyfikaja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

  Strona - 150 

Zaprawa cementowa 

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej ni_ M 12 i spełniać wymagania PN-B-14501 [6]. 
 

Materiały izolacyjne 

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można stosować: 

- emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej, 

- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8]. 

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10], 

- papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej, 

 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA PRZEPUSTÓW 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się 
możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek. 

- betoniarek. 

- dozowników wagowych do cementu. 

- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 
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4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport kruszywa Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu 
powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37]. 4.2.2. Transport cementu Transport cementu powinien 
być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego 
celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  

4.2.3. Transport mieszanki betonowej Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie 
z normą PN-B-06250 [8]. Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej 
zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.  

4.2.4. Transport prefabrykatów Transport wewnętrzny Elementy przepustów wykonywane na 
budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R (W). 
Transport zewnętrzny Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać 
elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W).  

4.2.5. Transport drewna i elementów deskowania Drewno i elementy deskowania należy przewozić w 
warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach 
zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

 odwodnienia, 
 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie 

wykonywany przepust, 
 wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
 innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 

 

5.3. Wykop 

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową 
powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i 
rodzaju gruntu. 
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Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do 
wykonywania przepustu. 

 

5.4. Ława fundamentowa pod przepust 

Lawa fundamentową powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być wykonana: 

 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST D-04.04.01 
„Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie", 

 z grantu stabilizowanego cementem     = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13]. 
Dopuszczalne odchyłki dla ławr fundamentowych przepustów wynoszą: 

- dla wymiarów w planie ± 5 cm, 

- dla rzędnych wierzchu ławy    ± 2 cm. 

 

5.5. Układanie przepustów rurowych 

Układanie rur betonowych należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur należy wypełnić 
zaprawą 
cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

5.6. Ścianki czołowe 

Ścianki czołowe wykonane z kamienia naturalnego lub betonowe ( wykonać wg projektu 
budowlanego ). 

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro" należy wykonać wg PN-B-06251 
[3]. 

Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B- 
30. 

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy zagruntować 
przez: 

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych lub innymi metodami 
zaakceptowanymi przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

5.7. Zasypka przepustów 

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, 
warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora. metodą I 
wg PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%. 
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Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową i 
SST. 

 

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 

5.8.1. Rodzaje umocnień skarp 

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji 
projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp można wykonać z: 

– betonowej kostki brukowej, 

– brukowca, 

– geosyntetyku. 

 

5.8.2. Umocnienie skarpy betonową kostką brukową 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.23a [5], a sposób 
wykonania umocnienia powinien być zgodny z ustaleniami OST D-05.03.23a [5] i OST D-06.01.01 [6]. 

 

5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem 

Brukowiec i sposób wykonania umocnienia powinien odpowiadać wymaganiom OST D-06.01.01 [6]. 

 

5.8.4. Umocnienie skarpy geosyntetykiem 

Do umocnienia skarp geosyntetykami można stosować: 

– geotekstylia, w tym przede wszystkim geowłókniny, 

– geosiatki, płaskie lub komórkowe, 

– geomaty, tj.siatki ze strukturą przestrzenną, w tym geomatę darniową z wcześniej wyhodowaną 
trawą do natychmiastowego utworzenia roślinnego pokrycia skarpy. 

Ustalony geosyntetyk powinien odpowiadać wymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia 
zgodnymi z OST D-06.01.01 [6]. 

 

5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, 
krawężników itp., 
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- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, 

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
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7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
 wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,  
 dostarczenie materiałów,  
 wykonanie ław fundamentowych,  
 wykonanie deskowania i rozebranie,  
 montaż konstrukcji przepustu,  
 betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej,  
 wykonanie izolacji,  
 wykonanie zasypki i zagęszczenie,  
 umocnienie wlotów i wylotów,  
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 uporządkowanie terenu,  
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

 

Normy 

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych 
z betonu 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
3. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód 

gruntowych 
4. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszedniego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
8. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem. 

14. BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie 

15. BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa na taśmie 
aluminiowej 

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych 

18. BN-74 9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-07.02.01A OZNAKOWANIE PIONOWE 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : robót oznakowania pionowego 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

- montaż słupków do znaków drogowych 

- montaż znaków drogowych 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

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 umieszczona jest treść znaku.  
Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej - jako jednolita lub 
składana.  

1.4.3. Lico znaku -  przednia  część  znaku,  służąca do podania treści znaku. Lico może być wykonane 
ako oklejane folią odblaskową lub nieodblaskową.  



Soecyfikaja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

  Strona - 158 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak,  którego lico wykonane jest  w całości lub częściowo  (nie 
dot. elementów czarnych) z materiałów zwykłych  

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico (nie dotyczy elementów czarnych) wykazuje 
właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).  

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -  słup, (słupy),  wysięgniki, wsporniki itp., na których 
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, 
zaciski, itp.).  

1.4.7.  Znak nowy – znak użytkowany ( ustawiony na drodze ) lub magazynowany w okresie do 3 
iesięcy od daty produkcji. 

1.4.8. Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 
miesiące od daty produkcji. 

1.4.9. Kategoria znaków - znaki odpowiadające podziałowi literowemu:  

 
    - Kategoria A - znaki ostrzegawcze    - trójkąt równoboczny, 
    - Kategoria B - znaki zakazu               - koło, 
    - Kategoria C - znaki nakazu               - koło, 
    - Kategoria D - znaki informacyjne     - kwadrat lub prostokąt, 
    - Kategoria F - znaki uzupełniające     - prostokąt lub strzała  
    - Kategoria H - tabliczki do znaków drogowych    - kwadrat lub  prostokąt,  
    - Kategoria U - znaki uzupełniające.  
 
1.4.10.Grupa znaków - znaki należące do grupy wielkości określonej w Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych: 
- Znaki średnie:  
          - kategoria A       - dł. boku 900 mm  
          - kategoria B i C  - śr.800 mm  
          - kategoria D       - podstawa 600 mm, 
          - wysokość 600 mm + n * 150 mm  
 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane, jako: 
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- prefabrykaty betonowe, 

- z betonu wykonywanego „na mokro". 

- z betonu zbrojonego. 

Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 

 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze do znaków" i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący 
stabilne i 
prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. 

 

2.4.2. Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998. [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań 
i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze łysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce ich powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 nim na 1 
m 
długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], lub inne 
normy. 

2.4.3. Kształtowniki 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kształtownika 
powinna 
być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski pęknięcia, 
zwalcowania i 
naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym. że obrobiona 
powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej 
widocznych nieuzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według aktualnej 
normy 
uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 
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2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 
ona 
spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grubość 
powłoki cynkowej powinna wynosić 60 um. 

Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 
wykazywać 
widocznych wad jak łysy. pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

 

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na 
innych 
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latam itp.). także 
elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do 
wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są 
właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych 
wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub 
konstrukcji – gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla 
znaków* drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla 
każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 
lat. 

 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia 
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku 
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku. 

b) dane szczegółowa o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku. 

c) instrukcję utrzymania znaku. 
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Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy 
gwarancyjne 
powinny wynosić dla znaków z folią typu 2-10 lat. 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku powinna być wykonana z : 

 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min.   1.25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13], 

 blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 
Tarcza tablicy o powierzchni (o ile takie występują) > 1 ni powinna być wykonana z : 

 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 

 blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza 
niż 28firn (200 g Zn/m2). 

 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

 

 

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2). Chwilowe 
odkształcenie 
zginające, zarówno znak. jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

 krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 
promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie 
odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku, 

 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. 
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/ą 
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 podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny 
usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem 
stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne 
odkształcenie trwałe do 20 %odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i sklecanie, 

 tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
chemicznymi oraz powloką lakierniczą o grubości min. 60 uin z proszkowych farb poliestrowych 
ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z 
PN-88/C-81523 [4] orazPN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody. 
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 (o ile takie występują) powinny spełniać dodatkowo 
następujące wymagania: 

 narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym 
jednak niż 30mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano. 

 łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków7 wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub 
pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i 
prześwity w miejscach ich łączenia. 

 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 
samoprzylepnej, 
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A. B. C, D, E. F. G. T i urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na 
drogach publicznych. 

Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie 
technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 

 samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 (folia 
z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla 
poszczególnych typów folii, 

 do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane 
przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne. 

 dopuszcza się wycinanie kształtów7 z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem 
zalecanym przez producenta folii. 

 nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych. 
 Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R'(cd-lx_1m"2 ) znaków odblaskowych, 

zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w7 CIE No.54 [29]. używając standardowego iluminanta A, 
powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

 Współczynnik odblasku R dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być 
mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 2. zgodnie z publikacją CIE No 
39.2 [28]. 

 W przypadku oświetlenia standardowym iluminatem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 
chromatyczności i współczynnik luminancji (3 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  
tablicach 2 i 3. 

 Tablica 2.   Wymagania dla współczynnika luminancji (3 i współrzędnych chromatyczności x. y oraz 
współczynnika odblasku R 
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2.6.2. Wymagania jakościowe 
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Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i   odklejaniu na 
krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0.7 
błędów napowierzchni (kurz. pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 
bez jej zniszczenia. 

Dokładność rysunku znaku powinna być taka. aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu 
farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i ciem. 

Krawędzie lica znaku z folii typu 2 powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie 
lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug 
i zacieków. 

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej 

 

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 -1,5 mm  wynosi        - 0.14 mm. 

— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm    wynosi   - 0.10 mm. 

 

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich 

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 uin wynosi ±15 nm. 
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %. wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie 
szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < Im2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25] są 
należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm. 

 wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > lm2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji 
wymiarowej +10 mm. 
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2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 

Sprawdzone przymiarem liniowym 

 

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5 mm, 
 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą i 2 mm, 
 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 1,0 

mm. 
 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie może 
występować 
więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w 
każdym kierunku. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na 
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej 
długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys 
szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczającej 6 mm każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub 
Średniego, oraz o 
powierzchni nie przekraczającej 8 mm każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 
powierzchni 
znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 * 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia 
znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do 
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 
warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych 
poniżej. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 
90° przy 
promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

 

2.6.4 Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych [30] 
wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
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przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z 
aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności 
wyrobu z 
aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1. 

 

2.7. Materiały do montażu znaków 

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobą elementów konstrukcji 
wsporczych 
znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zależności 
od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych 
na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego 
lub pasa awaryjnego postoju, 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i 
odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 
pojazdami 
na drodze. 

 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 
głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

 

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (o 
ile takie 
występują), wykonywane z betonu „na mokro" lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z 
PN-S-02205:1998 [24]. 

Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 
spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być 
wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu 
fundamentu 
betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. 
emulsją 
asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym 
zagęszczeniem gruntu. 
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i SST 

 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

 

5.5. Oznakowanie znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 
informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 

b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 

c) miesiąc i dwie ostatnie cytry roku produkcji 

d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli nie jest 
producentem 

e) znak budowlany „B'\ 

f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 

g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości 
widzenia, a 
całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm" . Czytelność i trwałość cechy na tylnej 
stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać 
z folii nie odblaskowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
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Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
„na 
mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, 
wysokość zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
 zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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1. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

4. CIE  No. 39.2 1983   Recommendations   for   surfacecolours   for   visualsignalling   (Zalecenia   dla 
barw 
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

5. CIE No. 54 Retroreflectiondefinition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 
definicja i 
pomiary) 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) 

7. Stale odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM 
do udzielania aprobat technicznych nr Z. 2005-03-009 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 



Soecyfikaja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

  Strona - 172 

10.1  POLSKIE NORMY 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-07.03.02. OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : robót oznakowania poziomego cienkowarstwowego 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.1. Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych  
linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
 
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim  kątem występujące jako 
linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
 
Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności  opuszczenia pasa, 
na którym się znajdują. 
 
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i  rowerzystów w poprzek 
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów 
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Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne 
miejsca na nawierzchni 
 
Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki,  wolne od 
rozpuszczalników  lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione  albo wbudowane przez 
malowanie , natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie, itp. na nawierzchnie drogowe, 
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być 
retrorefleksyjne. 
 
Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą 
grubości od 0,9 do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy 
termoplastyczne. 

 

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze 
sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim 
aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej. 

Masy termoplastyczne powinny być substancjami niezawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi 
w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i 
aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. 

 

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w 
materiałach do znakowania grubowarstwowego 2% (m/m). 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, 
ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i 
rozpuszczalniki chlorowane. 

 

Grubość oznakowania jest to podwyższenie nad górną powierzchnią nawierzchni bez uwzględnienia 
materiałów odblaskowych (kulek szklanych). 

 
Tymczasowe oznakowanie drogowe – oznakowanie  z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania 
wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 
 
Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 
 
Materiał uszorstniający – kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 
 

1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 
0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone 
w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub 
wieloskładnikowych. 

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub 
przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie 
chemicznym. 

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna 
odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

 

2.2.2. Zawartość   składników  lotnych w materiałach   do znakowania   cienkowarstwowego 

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w 
materiałach do znakowania: 

 cienkowarstwowego 30% (m/m), 
 grubowarstwowego 2% (m/m). 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, 
ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i 
rozpuszczalniki chlorowane. 

 

2.2.3. Kulki szklane 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 
materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w 
kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać 
odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 
20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień 
hydrofobizacji co najmniej 80%. 
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2.2.4. Materiał uszorstniający oznakowanie 

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości 
(właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek 
mniejszych niż 90 mm. 

Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem 
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. 

 

Grubość znakowania jest to podwyższenie nad górną powierzchnią nawierzchni bez uwzględnienia 
materiałów odblaskowych / kulek szklanych / lub uszorstniających. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Warunki atmosferyczne.  
 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5 st. C 
, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić 85%. 
 
5.3. Oznakowanie robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego  oznakowania prowadzonych robót – zgodnie  z zatwierdzonym 
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projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża do znakowania. 
 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego 
przez Inżyniera.  
Powierzchnia nawierzchni przygotowana  do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  
 
5.5. Przedznakowanie. 
 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi , należy wykonać przedznakowanie , stosując się 
do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” i wskazaniach 
Inżyniera. 
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. 
Zaleca się wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec linii zaznaczyć małą 
kreską poprzeczną. 
W przypadku odnawiania drogi gdzie stare znakowanie jest wystarczająco czytelnej zgodne z dokumentacją 
projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 
 
5.6. Wykonanie znakowania drogi. 
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów. 
 
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 
znajdującymi się w aprobacie technicznej. 
 
5.6.2. Przygotowanie podłoża  
Przed wykonaniem podłoża oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 
pyłu, kurzu, smarów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania 
oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  
 
5.6.3. Warunki atmosferyczne  
Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
będą zgodne z warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju materiału użytego do malowania. 
Temperatura powierzchni malowane i powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność względna 
powietrza powinna być mniejsza od 85%.  
 
5.6.4. Przedznakowanie  
Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać przedznakowanie, zgodnie 
Rysunkami i wskazaniami Inżyniera.  
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.  Początek i 
koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.  
 
5.6.5. Wykonanie oznakowania  
 

Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

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 malowarki 
zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego 
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farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni 
znajduje się kożuch. 

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i 
ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w 
czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości 
ustalonej, więcej niż o 20%. 

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z 
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 
dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania 
znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania. 
 
Powierzchnia jezdni przed wykonanie znakowania  poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
 
6.3. Badanie wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Widzialność w dzień 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: Q - współczynnik luminancji w 
świetle rozproszonym,  

L - luminancja pola w świetle rozproszonym, 
mcd/m ,  

E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 

 

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-
97 [4]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 , 
- białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 , 
- żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 . 
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Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem 
współczynnika luminancji b, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika b powinna wynosić dla 
oznakowania świeżego, barwy: 

- białej, co najmniej 0,60, 
- żółtej, co najmniej 0,40. 
Wartość współczynnika b powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 

- białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30, 
- żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20. 
Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, 
które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty 
narożne: 

 

Punkt narożny 1 2 3 4 

Oznakowanie białe: x 0,4 0,3 0,3 0,34 

y 0,4 0,3 0,3 0,38 

Oznakowanie żółte: x 0,5 0,5 0,5 0,43 

y 0,4 0,5 0,5 0,48 

 

6.3.1.2. Widzialność w nocy 

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg 
POD-97 [4]. Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie 
suchym, barwy: 

- białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1 , 
- żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1 . 
 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania 
używanego: a) cienko- i grubowarstwowego barwy: 

- białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , 
- żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1 , 

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd 
wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 

- świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
- używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się. 

6.3.1.4. Trwałość oznakowania 

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z 
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania 
wykonanego: 
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- farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 
- pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a 
jego oddaniem do ruchu. 

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym 
że nie może przekraczać 2 godzin. 

6.3.1.6. Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić 
dla: 

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 mm, 
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm, 
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 

mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 
mm. 

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest 
wyfrezowana.  

 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego  

 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z 
ustaleniem SST, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

— sprawdzenie oznakowania opakowań, 
— wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
— pomiar wilgotności względnej powietrza, 
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
— badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4], 

b) w czasie wykonywania pracy: 

— pomiar grubości warstwy oznakowania, 
— pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 
— wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 
— pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i 

„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach.” [3], 

— wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 
— oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 
 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca 
powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić 
wykonanie badań: 

— widzialności w dzień, 
— widzialności w nocy, 
— szorstkości, 
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odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych 
w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego 
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiały do znakowania 
Cienkowarstwowego Grubowarstwowego 

1 Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 

- rozpuszczalników organicznych 

- rozpuszczalników aromatycznych 

- benzenu i rozpuszczalników 

% 
(m/m) 
% 
(m/m) 
% 
(m/m) 

<30 < 10 

0 
<2 0 

2 Współczynnik załamania światła 
kulek szklanych 

współcz. > 1,5 > 1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w 
świetle rozproszonym dla 
oznakowania świeżego barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 
> 130 

> 100 

> 130 

> 100 

4 Współczynnik luminancji (3 dla 
oznakowania świeżego barwy 

- białej 

współcz. 
b 
współcz. 
b 

> 0,60 

> 0,40 

> 0,60 

> 0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik 
odblasku dla oznakowania świeżego w 
stanie suchym barwy: 

- białej 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 
>300 >200 > 300 

> 200 

6 Szorstkość oznakowania 

- świeżego 

wskaźnik 
SRT SRT 

> 50 

> 45 

> 50 

> 45 
7 Trwałość oznakowania wykonanego: 

- farbami wodorozcieńczalnymi 

wskaźnik >5 > 6 > 5 

> 6 
8 Czas schnięcia materiału na 

nawierzchni 
h <2 <2 

9 Grubość oznakowania nad 
powierzchnią nawierzchni 

- bez mikrokulek szklanych 

mm 
mm 

<800 < 5 

10 Okres stałości właściwości 
materiałów do znakowania przy 
składowaniu 

miesięcy > 6 > 6 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 
„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach.” [3], powinny odpowiadać następującym 
warunkom: 

— szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
— długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 
150 mm, 
— dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od 

średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż + 50 mm długości wymaganej, 
— dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 
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wymaganego wzoru niż + 50 mm dla wymiaru długości i + 20 mm dla wymiaru szerokości. 
 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 
należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

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

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania 
robót, może być dokonany po: 

 oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
 przedznakowaniu, 
 frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
 usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 
 wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4]. 

Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów 
gwarancyjnych:  

 

a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

— na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
— na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
— na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
— na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące. 
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W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 

a) cienkowarstwowych 

— dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w 
przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań 
wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

— na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, 
pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla 
pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy, 

— na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres 
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 
1 miesiąca, 

— na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na 
złączach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, 
na nawierzchniach smołowych (także z powierzchniowym utrwaleniem smołą), na nawierzchniach 
kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne 
zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i 
zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno się udzielać, 

— w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres 
gwarancyjny należałoby skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 
miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

1.  PN-C-81400   - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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2.  PN-O-79252  - Opakowania transportowe z zawartością. Znaki  i znakowanie. Wymagania 
podstawowe          

                               

 

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 21 czerwca 1999r, w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

Instrukcja o znakach  drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (M.P. Nr 16, poz.120) 

Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. seria „I” – Informacje,                                                                                                                  

Instrukcje.   Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.   

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach. Zał. nr 1-4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.) 

Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 
55. IBDiM, Warszawa, 1997. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-07.06.02. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE – BARIERY OCHRONNE U-12A 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : barier ochronnych U-12A 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
roboty związane z wykonaniem wykopow 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego 
wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciąganych, ram z kształtowników 
wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami. 

1.4.2. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury 
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w 
połączeniu z innymi materiałami budowlanymi. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych 

Każdy materiał zaproponowany przez Wykonawcę do wykonania barier ochronnych musi posiadać 
aprobatę techniczną. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczenia są bariery, wygrodzenia drogowe U-
12a (rurowe) - służące do ukierunkowania ruchu jak również zapewniające bezpieczeństwo pieszym i 
rowerzystom. Wysoką trwałość wyrobów zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie. 

 

WYMIARY/mm/: wys. 1100, dług. 2000, średnica rur 48,3 mm 
MATERIAŁY: stal  
ZABEZPIECZENIE: cynkowanie ogniowe 
KOLORY: szary (ocynk)  
MONTAŻ: zabetonowanie lub przykręcenie do podłoża  

 

2.3. Beton i jego składniki 

Beton klasy B15 do wykonania fundamentów pod słupki powinien odpowiadać PN-B-06250. 

Składniki betonu: 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, 
odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1. 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08. 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodę pitną 

 

3.  SPRZĘT 
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3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania ogrodzeń panelowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarek przewoźnych , do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

- środków transportu materiałów, 

- wiertnic, do wykonywania otworów pod słupki, 

- przewoźnych zbiorników do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

4.2. Transport materiałów 

Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, zaś mieszankę betonową wg. 
PN-B-0625. 

Bariery przewozić można dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 

 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 

5.2. Wykonanie barier ochronnych 
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5.2.1. Wykonanie dołów pod słupki 

Przed wykonaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
SST lub zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 
głębokość od 0,8 do 1,2 m. 

 

5.2.2. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.3. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystać do 
dalszych 

prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie 
wykonywania 

fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

 

5.2.3. Ustawienie słupków barier 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia 
zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 

 

5.2.4. Wykonanie barier ochronnych 

Wysokość barier i ich rozstaw powinny być zgodne z ofertą producenta i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru. 

Kolor zastosowanych barier Wykonawca powinien uzgodnić z Inwestorem. W dokumentacji 
przewidziano ogrodzenie w kolorze żółtym 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości (aprobaty techniczne) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

 

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (aprobatą techniczną) 
producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1. 

 

 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania barier należy zbadać : 

a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2.1, 

c) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2.2, 

d) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.2.3, 

e) prawidłowość wykonania barier, zgodnie z punktem 5.2.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

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

 

8.2. Rodzaje odbiorów 

Odbiór barier obejmuje: 

a) odbiór ostateczny, 

b) odbiór pogwarancyjny, 

według zasad określonych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m wykonanego ogrodzenia panelowego należy przyjmować na podstawie obmiaru i 
oceny jakości robót w oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzeń oraz rozstawu słupków, 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementów ogrodzeń panelowych, 

- wykonanie dołków pod słupki, wraz z odwozem i utylizacją, zagospodarowaniem urobku, 

- zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym i przymocowanie paneli ogrodzenia, 
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- doprowadzenie terenu wzdłuż wykonanych ogrodzeń do stanu przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej albo według zaleceń Inspektora Nadzoru, 

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 

1. PN-B-06250 Beton zwykły. 

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementówpowszechnego 
użytku. 

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

6. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

7. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

10.2. Inne dokumenty 

8. Załącznik nr 4 do Dz.U 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegółowe warunki techniczne 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drodze 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-08.01.01b  KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45000000-7 45233140-2 Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru : krawężników betonowych 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

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

 

1.3.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

 

  Wykonanie ław krawężnikowych 
 Wykonanie krawężników betonowych 

 

1.4.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00  „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się 
na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy 
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, c) 
jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 
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1.5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót  
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.  
2.2.2. Stosowane materiały  
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały:  
– krawężniki betonowe,  
– piasek na podsypkę i do zapraw,  
– cement do podsypki i do zapraw,  
– wodę,  
– materiały do wykonania ławy.  
 
2.2.3. Krawężniki betonowe  
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników  
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  
– krawężnik może być produkowany:  
a) z jednego rodzaju betonu,  
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 
mm),  

 skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta,  

 krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz 
ze złączem wynosi 1000 mm,  

 powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,  
 płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie 

lub ryglowanie (przykłady w zał. 1),  
 krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2),  
 rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3):  

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika),  
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).  
 
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników  
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
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przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą 
odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5].  
2.2.3.3. Składowanie krawężników  
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.  
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.  
 
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę piaskową  
– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9],  
 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw  
– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 
[10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom 
PN-88/B-32250 [11].  
 
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 [12]. 

 

2.2.5. Materiały na ławy  
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla:  
a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-
06250 [6],  
b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [8],  
c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9].  
 
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników  
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom OST D-
05.03.04a [2]. 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem 

 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 
SST. 

 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  SZCZEGÓŁOWE OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej   specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
5.2. Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie ławy,  
3. ustawienie krawężników,  
4. wypełnienie spoin,  
5. roboty wykończeniowe.  
 
5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:  
– ustalić lokalizację robót,  
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.  
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,  
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.  
 
5.4. Wykonanie ławy  
5.4.1. Koryto pod ławę  
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora.  
5.4.2. Ława żwirowa  
Ławę żwirową o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 
zagęszczenie go, polewając wodą 
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne 
warstwy.  
5.4.3. Ława tłuczniowa  
Ławę należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.  
Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem 
i ostatecznie zagęścić.  
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, 
starannie zagęszczając poszczególne warstwy.  
5.4.4. Ława betonowa  
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie.  
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową.  
Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje załącznik 4.  
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5.5. Ustawienie krawężników betonowych  
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach 
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej  
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
5.5.4. Wypełnianie spoin  
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
 
5.6. Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 
2 (tablicy 1),  
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.  
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].  
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1.  
 
6.3.2. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
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a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy,  
 
b) wymiary ław.  
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą:  
- dla wysokości  10% wysokości projektowanej,  
- dla szerokości  10% szerokości projektowanej,  
 
c) równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
 
d) zagęszczenie ław z kruszyw.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać 
śladu urządzenia zagęszczającego.  
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 
ławy,  
 
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy.  
 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników  
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika,  
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm,  
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora , 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

  wykonanie koryta pod ławę,  
  wykonanie ławy,  
  wykonanie podsypki.  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] oraz niniejszej OST. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 przygotowanie podłoża,  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 wykonanie koryta pod ławę,  
 wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,  
 wykonanie podsypki,  
 ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 

projektowej, SST i specyfikacji technicznej,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
 odwiezienie sprzętu  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  POLSKIE NORMY 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie 
wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
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D-08.03.01  OBRZEŻA BETONOWE 

 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45233220-7  Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 45233320-8 Fundamentowanie dróg i chodników 
 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania 
niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: obrzeży betonowych 

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i 
określeniami 

podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogolne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2.Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1, 
 beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20, klasa ekspozycji XF1. 

Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V1÷V2 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana 
wg PN-EN 12350-2:2001 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy. 

 

2.3.Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementow powinny być rowne i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementow nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 

 

 

 

2.3.2.Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajow i gatunkow. 
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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.Beton 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25. 

Dopuszcza się stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią Aprobatę 
Techniczną. 

Wymagania 

- beton o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C20/25 

 

Parametry określone na gotowym prefabrykacie: 

- nasiąkliwość £ 5,0%, 

- mrozoodporność ³ F150 

- ścieralność na tarczy Boehmego: ≤ 3mm 

- nośność obrzeża: 8x30x100 cm ≥ 4,5 kN  8x30x75 cm ≥ 6,2 kN 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badań użytych obrzeży. 

 

2.4.Materiały na ławę 

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton cementowy o parametrach: klasa 
wytrzymałości na ściskanie C16/20, klasa ekspozycji XF1. Zalecana konsystencja mieszanki betonowej 
to:V1÷V2 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. 

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM I wg PN-EN 197-1:2002 

 

2.5.Materiały na podsypkę 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 
jak dla gatunku 2, o wskaźniku rożnoziarnistości U ≥ 3. 

Należy użyć cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R. 

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. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w 
niniejszej SST. 

Do ułożenia obrzeży należy użyć następującego sprzętu: 

- sprzęt ręczny i pomocniczy, 

- betoniarka, 

- piły do cięcia obrzeży, 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 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 projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
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Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej 
konstrukcji szalunku. 

 

5.3. Podsypka (ława) 

Podłożem pod ustawienie obrzeża betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, grubości 
warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 

 

5.4. Ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Przy opasce bezpieczeństwa światło obrzeża wynosi 4 cm ponad poziom płytek; na zewnętrznym 
obramowaniu chodnika i ścieżki rowerowej wynosi 4 cm ponad poziom nawierzchni; na oddzieleniu 
chodnika i ścieżki - w poziomie płytek. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem średnio- lub gruboziarnistym, starannie 
ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskowa, 
przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałow przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi 
Projektu do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarow elementow należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021. 
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Sprawdzenie kątow prostych w narożach elementow wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałow powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałow w niniejszej SST, p. 2. 

 

 

6.3. Badania i pomiary ustawionego obrzeża 

Badania i pomiary ustawionego obrzeża przeprowadza się dla: 

• niweleta. 

• linii obrzeża, 

• wypełnienia spoin. 

 

6.3.1. Niweleta 

Profil podłużny górnej powierzchni obrzeża powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalna odchyłka nie może przekraczać ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża. 

 

6.3.2. Linia obrzeża 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeża w planie od linii projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm na 
każde 100 m ustawionego obrzeża. 

 

6.3.3. Wypełnienie spoin 

Wypełnienie spoin bada się na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 
 wykonanie deskowania, 
 ława betonowa, 
 podsypka cementowo-piaskowa, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 
9. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za ułożenie metra (m) betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie podlegają Roboty 
odebrane. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

 prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałow, 
 wykonanie koryta, 
 wykonanie szalunku pod ławę, 
 wykonanie ławy betonowej, 
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ustawienie obrzeża, 
 rozebranie deskowania ławy, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prob i pomiarow, 
 oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie, 
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Polskie Normy 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonow. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow 
powszechnego użytku. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i 
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania 

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

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw. 

PN-B-32250 Woda do betonow i zapraw budowlanych. 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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D-09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

GRUPA KATEGORIA OPIS 
45233220-7  Robot w zakresie nawierzchni dróg 

 45233220-7 Roboty  drogowe 
 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania 
niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: wykonania zieleni drogowej 

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST 00-00-00 

 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00-00-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00-00-
00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

 

1) optymalny skład granulometryczny: 

 -frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 
 -frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
 -frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

2) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

3) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

4) kwasowość pH =5,5 

 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników, jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty, 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany, jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w 
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

 

2.4. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

2.5. Nawozy mineralne 
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Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). 

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 Glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 Wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 Kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 
 Sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00-00-00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 

 Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost 
(ok. 2 do 3 cm), 

 Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 
terenem, ·teren powinien być wyrównany i splantowany. 

 Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić, 

 Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
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 Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m\ chyba, że SST 

przewiduje inaczej, 
 Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 nr, chyba, że SST przewiduje inaczej, 

·przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie 
trawników powinno być wykonane z 1 -miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania 
mrozów(dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku: 

Wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata należy ograniczyć azot, 
zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor 
i potas. 

 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników- polega na sprawdzeniu: 

 

 Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 Określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 Pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 Wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 Ilości rozrzuconego kompostu, 
 Prawidłowego uwałowania terenu, 
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 Zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 Gęstości zasiewał nasion, 
 Prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 Okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 Dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 Prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
 Obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST 00-00-00 „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

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 wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

- zakładanie trawników 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Polskie Normy 

1. PN-G-98011   Torf rolniczy 
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2. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 


