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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wspólnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót dla Zadania: Modernizacja dróg 
dojazdowych do składowiska odpadów w Sobuczynie. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

1.3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.01. Usunięcie krzewów 

D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg i ulic 

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat. 

D.03.00.00 ODWODNIENIE 

D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi i zjazdami 

D.03.02.01. Budowa wpustów deszczowych 

D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05a. Warstwy wiąŜące z betonu asfaltowego 0/20 mm grubości 13 cm i 6 cm 

D.05.03.05b. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm grubości 5 cm 

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej 

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.04.01. Rowy – roboty remontowe 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 

D.08.01.01. KrawęŜniki betonowe 

D.08.02.01. Chodniki z brukowej kostki betonowej 

D.08.03.01. ObrzeŜa betonowe 

E.01.00.00 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYC H PRZY BUDOWIE DRÓG 
(KOD WSZ 45232200-4) 

E.01.03.02. Zabezpieczenie sieci energetycznej 
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Specyfikacje Techniczne zgodne są z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 „Zakres i forma 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa  
obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (drogę) albo 

jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik  
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga  
wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (monta Ŝowa)  
droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 

budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik Budowy  
opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 

wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem 
Projektu, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.6. Kierownik Projektu  
osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.7. Jezdnia  
część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8. Korona drogi  
jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 

jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni  
układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy  
nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.11. Koryto  
element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.12. Księga Obmiaru  
akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Kierownika 
Projektu. 

1.4.13. Laboratorium  
drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.14. Materiały  
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 



Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00.  

Biuro Projektowe OMEGA s.c. M.Andrysiak, D.Kucharczyk 8 
 

1.4.15. Nawierzchnia  
warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna 

górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wi ąŜąca 

warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłoŜenie 
napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza 

warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa 

dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza 

górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać 
się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza 

dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 
przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna 

warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinaj ąca 

warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i)      Warstwa ods ączająca 

warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.16. Niweleta 
wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 

1.4.17. Obiekt mostowy  
most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.18. Objazd tymczasowy  
droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego 

na okres budowy. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno ść 
zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 

został określony – z tolerancją określoną przez Kierownika Projektu. 

1.4.20. Pas drogowy  
wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 

drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

1.4.21. Pobocze  
część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.22. Podło Ŝe 
grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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1.4.23. Podło Ŝe ulepszone  
górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia 

przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.24. Polecenie Kierownika Projektu  
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. Projektant  
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.26. Przedsi ęwzięcie budowlane  
kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana 

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

1.4.27. Przepust  
obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu małych 

cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.28. Przeszkoda naturalna  
element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.29. Przeszkoda sztuczna  
dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp. 

1.4.30. Przetargowa Dokumentacja Projektowa  
część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem Robót. 

1.4.31. Rekultywacja  
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.32. Rysunki  
część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem Robót. 

1.4.33. Przedmiar Robót  
wykaz Robót z podaniem ich ilości. 

1.4.34. Zadanie budowlane  
część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy . 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaŜe 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji 
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy. 
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W razie konieczności Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentację techniczną 
dotyczącą: 

− miejsc dokopu gruntów, 

− miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, 

− miejsc pozyskania materiałów miejscowych, 

− miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe, 

− dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego. 

 Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia 
z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi 
instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 

W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi 
Kierownikowi Projektu do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 

JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
Specyfikacje Techniczne na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je Kierownikowi Projektu do 
zatwierdzenia. 

 

1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacj ą Techniczn ą 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne or az dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stan owią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich waŜności: 

a) Specyfikacje Techniczne, 

b) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikację Techniczną. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

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

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowi ązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Bud owy, 
w okresie trwania realizacji Kontraktu a Ŝ do zako ńczenia i odbioru ko ńcowego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu aktualny projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem. 

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

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kierownika 
Projektu. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

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

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− moŜliwością powstania poŜaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własno ści 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 
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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 przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika Projektu władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi 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. 

 

1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Kierownika Projektu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Kierownika Projektu. 

 

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

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

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

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

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Kierownika Projektu. 

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

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 
Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. 

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

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

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

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

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

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

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

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

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

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

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

 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Kierownika Projektu. 
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KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego uŜyciem, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Kierownika 
Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Kierownika Projektu. 

 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Kierownika Projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Kierownika Projektu 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

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

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika 
Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Kierownika Projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

 

4. TRANSPORT 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Kierownika 
Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie pojazdów i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika 
Projektu będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika 
Projektu. 

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

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

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

Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
Specyfikacji Technicznej, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik 
Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika 
Projektu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Kierownika Projektu. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogóln ą opisuj ącą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

− wyposaŜenie 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 takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 
Projektu; 
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b) część szczegółow ą opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 

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

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownika Projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

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

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik Projektu powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie 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. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

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

JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Kierownika Projektu 
za niewiarygodne, to moŜe Ŝądać powtórzenia tych badań. JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią 
wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty 
ponosi Wykonawca. 

 
6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

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

 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Kierownika Projektu moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Kierownika Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Projektu moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, kaŜda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 

Materiały posiadające atesty i urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Specyfikacją Techniczną to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 Kierownika Projektu. 

 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

− uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

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

 
(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Kierownika Projektu. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
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− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły z odbioru Robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

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

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 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 Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnoŜona przez średni przekrój poprzeczny. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuŜ osi bądź teŜ krawędzi 
elementu oraz jego szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych naleŜy je podzielić na 
mniejsze powierzchnie regularne, obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować. 

 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

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

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
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7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 

Wykonawca wskaŜe dostępne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Kierownikowi 
Projektu prowadzenie bieŜącej kontroli wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj ętości b ędą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Ksi ęgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog ą być 
dołączone w formie oddzielnego zał ącznika do Ksi ęgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Kierownika Projektu. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy Robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Kierownika Projektu. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez 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 
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

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

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

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną  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: 

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

b) szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 

d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną i ew. PZJ, 

f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną i ew. PZJ, 

g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacją Techniczną i PZJ, 

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

j) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

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

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór osta teczny Robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

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

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

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

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
Przedmiarze Robót i powinien być uwzględniony w cenie Kontraktowej. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje: 

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

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

− opłaty/dzierŜawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 
drenaŜu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. NR 89, POZ. 414) Z 
PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 

2.  ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Z DNIA 15 
GRUDNIA 1994 R. W SPRAWIE DZIENNIKA BUDOWY ORAZ TABLICY INFORMACYJNEJ 
(M.P. NR 2 Z 1995 R., POZ. 29). 

3. USTAWA Z DNIA 14 LISTOPADA 2003 R. O ZMIANIE USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH 
(DZ.U.NR 200, POZ. 1953). 

4. ROZPORZĄDZENIE MTIGM Z DNIA 2 MARCA 1999 R. W SPRAWIE WARUNÓW 
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE 
(DZ. U. NR 43, POZ.430). 

5. WARUNKI KONTRAKTU. 
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D.01.01.01. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót związanych z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych 
dla Zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do składowiska odpadów w Sobuczynie. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót 
związanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacją Projektową 
o łącznej długości 3,198 km i obejmują: 
a) sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy, 
b) wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 
c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
f) wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu Robót, 
g) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego. 
 
1.4. Określenie podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy  

Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
 
Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i reperów roboczych naleŜy stosować pale drewniane 
z gwoździem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktów w istniejącej nawierzchni), słupki betonowe 
albo rury metalowe o długości około 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0.15-0.20 m i długości 1.5-1.7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować szpilki stalowe i paliki drewniane o długości 
około 0.30m i średnicy 50-80 mm. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość 
około 0.50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. SPRZĘT 

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

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy 
i wyznaczenia zakresu Robót moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

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

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy 

i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbędne do 
zidentyfikowania punktów głównych w terenie. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych Robót 
z Dokumentacją Projektową, niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi oraz zmianami 
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Kierownika Projektu. 

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

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

Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, Ŝe Roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciąŜą Wykonawcę. 

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

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

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

 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane 
w sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takŜe dowiązane do punktów 
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy 
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 
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Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji. 

Reper roboczy naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej.  

Rzędne repera naleŜy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

 
5.3. Wyznaczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć 
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni 
stalowych, których usunięcie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
− wyznaczenie krawędzi jezdni i pobocza, 
− wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych) 
− wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów w przekrojach 

poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) 
i powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 
Do wyznaczenia krawędzi jezdni naleŜy stosować szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy 

paliki drewniane. 
Do wyznaczenia krawędzi wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 

naleŜy stosować w przypadku wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie warstwy wyrównawczej 
nawierzchni oraz wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. Konieczne jest 
profilowanie przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach głównych trasy, zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Kierownika 
Projektu. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

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

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 8. 

Odbiór Robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Kierownikowi Projektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstaw płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

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

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

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. INSTRUKCJA TECHNICZNA 0-1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH. 
2. INSTRUKCJA TECHNICZNA G-1. GEODEZYJNA OSNOWA POZIOMA. GUGIK, 1978. 
3. INSTRUKCJA TECHNICZNA G-2. WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA, GUGIK 1983. 
4. INSTRUKCJA TECHNICZNA G-3. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI, GŁÓWNY URZĄD 

GEODEZJI I KARTOGRAFII, WARSZAWA 1979. 
5. WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.1. OSNOWY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983. 
6. WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.2. POMIARY REALIZACYJNE, GUGIK, 1983. 
7. INSTRUKCJA TECHNICZNA G-4. POMIARY SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE, GUGIK, 1979. 
8. INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA SIECI UZBROJENIA 

TERENU, GUGIK 
9. USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (DZ. U. NR 30, 

POZ. 163 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). 
10. PN-N-02251 GEODEZJA. OSNOWY GEODEZYJNE. TERMINOLOGIA. 
11. PN-N-99310 GEODEZJA. POMIARY REALIZACYJNE. NAZWY I OKREŚLENIA. 
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D.01.02.01. USUNIĘCIE KRZEWÓW (KOD WSZ 45111100-9) 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem krzaków dla zadania: Modernizacja dróg dojazdowych 
do składowiska odpadów w Sobuczynie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem 
krzewów, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do usuwania krzewów 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków naleŜy stosować: 
− piły mechaniczne, 
− spycharki, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport karpiny 

 Karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzaków 

 Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie krzaków, wywiezienie 
karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 
miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
 Zgoda na prace związane z usunięciem krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 
teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części 
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w 
punkcie 5.3. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, 
w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 

5.3. Usuni ęcie krzaków 

 Pnie krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeŜeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 

znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy 
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyŜej niŜ 10 cm ponad powierzchnią 
terenu. PowyŜsze odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, 
jeŜeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być 
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniŜej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 
w nich wody. 
 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z duŜą 
ostroŜnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim 
gruncie. 
 

5.4. Zniszczenie pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami InŜyniera. 
 JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne pozostałości po 
przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 JeŜeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich 
przepisów. 
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 Zaleca się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
 JeŜeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 
jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane 
przez InŜyniera, w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie. 
 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości 
po spaleniu, za zgodą InŜyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w 
warstwach. KaŜda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta 
warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 
Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek 
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzaków jest hektar [ha]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
− wycięcie i wykarczowanie krzaków, 
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie 

spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
− zasypanie dołów, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC   (kod WSZ 45111100-9, 45111220-6) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z rozbiórką elementów dróg dla Zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do 
składowiska odpadów w Sobuczynie. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

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

Roboty rozbiórkowe obejmują: 

- warstw nawierzchni bitumicznej drogi oraz nawierzchni na zjazdach, 

- krawęŜników i oporników, 

- przepustów pod zjazdami śr. 30 – 50 cm. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami, określeniami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i zaleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg naleŜy stosować: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− Ŝurawie samochodowe, 
− samochody cięŜarowe, 
− zrywarki, 
− koparki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły spalinowe, 
− frezarki nawierzchni 
− samochody samowyładowcze, 
− drobny sprzęt ręczny. 

4. TRANSPORT 

Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
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Kierownika Projektu. Wybór środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 5. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy 
powinien on przewieść je na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. BezuŜyteczne elementy 
i materiały powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. 

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie 
pozostałe doły naleŜy wypełnić gruntem do poziomu określonego w dokumentacji projektowej 
i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej D-02.00.00. "Roboty 
ziemne". 
 
5.2. Wykonanie Robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez 
InŜyniera. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 
lub przez InŜyniera. 

 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu naleŜy dokonać: 
− odkopania przepustu, 
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 

mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
− demontaŜu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 

ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie 
ostroŜnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy 
załoŜeniu ponownego ich wykorzystania, 

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia  (z zaprawy, 
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez InŜyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych Robót 
rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni dróg 
i chodników powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w Specyfikacji Technicznej 
D.02.01.01 "Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat." 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową Robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
a) dla nawierzchni – m2 (metr kwadratowy), 
b) dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m 

(metr), 
c) dla przepustów i ich elementów 

− betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
− prefabrykowanych betonowych, Ŝelbetowych - m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstaw płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" p. 9. 

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, 
po odbiorze Robót. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, 
po odbiorze Robót. 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, 

z ułoŜeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników: 
− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c)  dla rozbiórki przepustu: 
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
− rozebranie elementów przepustu, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 
 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 
zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I – V KAT. (kod WSZ 45112500-0) 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I – V kat. Zadania: Modernizacja dróg 
dojazdowych do składowiska odpadów w Sobuczynie. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3.  Zakres Robót uj ętych w Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia wykopów 
w gruntach kategorii I-V w zakresie: 

− wykopów wraz z ich zabezpieczeniem pod rowy, przepusty, wpusty deszczowe i inne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Budowla ziemna  

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2.  Korpus drogowy  

nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.3.  Wysoko ść nasypu lub gł ęboko ść wykopu  

róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4.  Ukop  

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót ziemnych, 
jednak w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.5.  Dokop  

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych 

1.4.6.  Odkład  

miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.7.  Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  

wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
Is=Pd /Pds 

gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3] 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słuŜąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3 ] 

1.4.8. Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści  

wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d60/d10 

 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
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Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz z poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie Roboty 
przygotowawcze. Zakres Robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich wykonania określono 
w ST w dziale D.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 

 
 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania wykopów naleŜy stosować: 
− koparki, 
− łopaty, szpadle i drobny sprzęt ręczny, 
− samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład, 
− drobny sprzęt do zagęszczania tj. ubijaki i małe walce wibracyjne, 
− inny sprzęt do wykonania umocnień i przewiertów wymagany w robotach pod kanalizację. 

 
 

4. TRANSPORT 

Do transportu gruntu naleŜy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu moŜe 
odbywać się taczkami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe 
poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania 
w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej 
warunków obciąŜają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. “Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Odwodnienie Robót ziemnych 

5.2.1. Odwodnienie pasa Robót ziemnych 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych 
w projekcie przebudowy urządzeń, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania Robót, aby 
powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania Robót spadki poprzeczne 
i podłuŜne zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych 

5.3.1. Zasady prowadzenia Robót 

Wykopy naleŜy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 
5.3.4. 

Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót 
ziemnych. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do 
budowy nasypów są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę 
sprzętu gwarantującego rozłoŜenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. O ile Kierownik Projektu dopuści czasowe składowanie gruntów 
naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt jest zamarznięty 
nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. 

5.3.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w poniŜszej tablicy. 

 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni korony robót ziemnych 

0,97 

 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy j.w. 

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyŜszej tablicy nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntów podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe 
do zastosowania środki, o ile nie są określone w Specyfikacji Technicznej, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

5.3.3. Ruch budowlany 

Nie naleŜy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

5.3.4. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi pr ojektowanej nie mo Ŝe przekracza ć 
± 2 cm. 

Szerokość korpusu nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm, 
a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 

Pochylenie skarp nie moŜe się róŜnić od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie moŜe 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez 
Kierownika Projektu. 

 
5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne 

Odkład stanowi nadmiar objętości gruntów w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów 
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów lub na odkład. Roboty powinny 
być wykonane zgodnie ze wskazówkami Kierownika Projektu. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Kierownika Projektu. JeŜeli miejsce odkładu 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi ono być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
NiezaleŜnie od tego Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

JeŜeli nie określono inaczej, naleŜy przestrzegać ustaleń podanych w normie BN-72/8932-0l, to 
znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 
i spadku korony od 2 do 5%. 

Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na 
uŜytki rolne lub leśne. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane o ile 
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w Specyfikacji Technicznej lub podanymi przez Kierownika Projektu. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać akceptację Kierownika 
Projektu. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąŜa 
Wykonawcę. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako ści Robót 

Kontrola jakości Robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi 
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
i dostarczać kopie ich wyników do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 
Robót. 

Kierownik Projektu moŜe pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki niezaleŜnych badań wykaŜą, Ŝe wyniki badań 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu moŜe polecić Wykonawcy lub niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo moŜe opierać się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności Robót z niniejszymi specyfikacjami. Całkowite koszty 
takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 

6.2.1. Dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisywać 
do: 
a) dziennika laboratorium Wykonawcy, 
b) dziennika budowy, 
c) protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5. 

6.2.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w p.2. oraz 5.4. niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
 
 
6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostały wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wskazówkami Kierownika 
Projektu. Sprawdzenia dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w czasie wykonywania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych w 
wybranych losowo punktach po zakończeniu budowy korpusu ziemnego. 

W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 
a)  dokumentów kontrolnych, 
b)  przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego, 
c)  spadków podłuŜnych korpusu i rowów, 
d)  zagęszczenia gruntów, 
e)  wykonania i umocnienia skarp, 
f) odwodnienia. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności 
Kierownika Projektu. 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd, zmian technologicznych w stosunku 

do dokumentacji projektowej, 
b) dzienników budowy, 
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c) dziennik laboratorium Wykonawcy, 
d)  protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli jakości 
Robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości 
wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego 
modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, wraz z wartościami średnimi tych cech 
dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobierania 
próbek. 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów 
i poziomicy, w odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o promieniu większym 
lub równym 100 m, co 50 metrów na łukach o promieniu mniejszym niŜ 100 m, a takŜe w miejscach, 
które budzą wątpliwości. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 
określonych poniŜej wartości dopuszczalnych: 

− pomiar szerokości korpusu ziemnego 10 cm, 
− pomiar szerokości dna rowów 5 cm, 
− pomiar głębokości rowów 5 cm, 
− pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm, 
− pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta, 

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać 
określonych poniŜej wartości dopuszczalnych: 

− pomiar równości korony korpusu 3 cm, 
− pomiar równości skarp 10 cm. 

6.3.4. Sprawdzenie spadków podłuŜnych trasy drogowej 

Kontrolę spadków podłuŜnych naleŜy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 
korpusu oraz rowów. Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niŜ 
+1 cm i -3 cm. 

6.3.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

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

Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ jeden raz na 300 m2 i raz na dziennej działce 
roboczej. 

Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 
korpusu ziemnego do głębokości około 1.0 metra poniŜej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko 
w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
Kontrolę zagęszczenia gruntów w górnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza się według metod 
podanych w p. 5.3.2. 

Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza 
się w następujący sposób: 
a) Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia 

E2/E1, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieŜącej kontroli robót ziemnych dla 
danego odcinka. 

b)  Zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeŜeli 
spełnione będą warunki: 

Is - średnie nie mniej ni Ŝ Is - wymagane 
lub E2/E1 ≤≤≤≤ 2.2, 

a takŜe 2/3 wyników badań uŜytych do obliczenia średniej spełnia wymagania sformułowane w p. 5. 
oraz pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niŜ 5% (Is) lub 10% (E2/E1) od wartości 
wymaganej. 
Wyniki kontroli naleŜy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 
warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona przez Kierownika Projektu w 
Dzienniku Budowy. 

6.3.6. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie 
budowy, oceny wizualnej oraz pomiarów według p. 6.3.3. i porównania zgodności wykonanych 
elementów odwodnienia z dokumentacją. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową Robót związanych z wykonaniem robót ziemnych (drogowych 
i kanalizacyjnych) jest metr sześcienny [m3] i uwzględnia plantowanie skarp wykopów - w metrach 
kwadratowych [m2]. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom Robót 
zanikających, a cały korpus drogowy odbiorom: częściowemu i końcowemu według zasad podanych 
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
8.2. Odbiór Robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne 
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym 
przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami 
i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają 
zapłacie. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotycz ące płatno ści 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów Robót drogowych obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− wykonanie wykopów z transportem na odkład, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z dokumentacją projektową, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w Specyfikacji Technicznej, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem 

Kierownika Projektu, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− wykonanie zabezpieczenia wykopu, 
− rekultywację terenu. 

 
 



Specyfikacja Techniczna D.02.01.01.  

Biuro Projektowe OMEGA s.c. M.Andrysiak, D.Kucharczyk 47  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. OKREŚLENIA. SYMBOLE. PODZIAŁ I OPIS 
GRUNTÓW. 

2. PN-81/B-04452 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE. 
3. PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PRÓBEK GRUNTÓW. 
4. PN-60/B-04493 GRUNTY BUDOWLANE. OZNACZANIE KAPILARNOŚCI BIERNEJ. 
5. PN-S-02205 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA I BADANIA. 
6. BN-64/8931-01 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZENIE WSKAŹNIKA PIASKOWEGO. 
7. BN-64/8931-02 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA 

NAWIERZCHNI I PODŁOśA PRZEZ OBCIĄśENIE PŁYTĄ. 
8. BN-75/8931-03 DROGI SAMOCHODOWE. POBIERANIE PRÓBEK GRUNTÓW DO CELÓW 

DROGOWYCH I LOTNISKOWYCH. 
9. BN-70/8931-05 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI 

GRUNTU JAKO PODŁOśA NAWIERZCHNI PODATNYCH. 
10. BN-77/8931-12 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA 

GRUNTU. 
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D.03.01.01.  PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I POD ZJAZDAMI (KOD WSZ 45232452-5) 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami dla Zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do 
składowiska odpadów w Sobuczynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami. 
Zakres robót obejmuje: 

− budowę przepustów rurowych φ 40 cm pod zjazdami i φ 50 cm pod koroną drogi, 
− budowa ścianek czołowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, projektem oraz określeniami zawartymi 
w DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót , ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Kierownika Projektu.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania przepustów naleŜy uŜyć następujących materiałów: 

− deski iglaste III klasy do wykonania szalunku ścianek czołowych, 
− cement portlandzki „35” do zapraw, 
− rury betonowe φ 50 cm i φ 60 cm 
− beton B-30 do wykonania ścianek czołowych, 
− Ŝwir – pospółka do wykonania ław pod przepustem, 
− abizol P i R do izolacji elementów betonowych 
− piasek. 

 
Prefabrykaty, beton, cement i materiały izolacyjne powinny posiadać atest producenta 

potwierdzający ich zgodność z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm. 
Pozostałe materiały powinny posiadać aktualne badania pozwalające na ocenę ich właściwości 

i stwierdzenie ich przydatności do wbudowania. 
 
2.1. Wymagania dla betonu stosowanego w wykonaniu p rzepustów: 

− beton klasy min. B-30, 
− nasiąkliwość ≤ 5%, 
− mrozoodporność ≥ F150,  
− przepuszczalność wody ≥ W8. 
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3. SPRZĘT 

 
3.1. Roboty ziemne - r ęczne 

− dowolny samowyładowczy środek transportu, 
− płyta wibracyjna lub inny lekki sprzęt zagęszczający do zagęszczenia podłoŜa gruntowego. 

 
3.2. Monta Ŝ przepustu 

− Ŝuraw samochodowy. 
 
3.3. Wykonanie fundamentu i ścianek czołowych 

− agregat prądotwórczy, 
− wibrator pogrąŜalny. 

 
3.4. Sprzęt do odwodnienia wykopów 

Specyfikację sprzętu do odwodnienia wykopów Wykonawca zaproponuje w projekcie technologii 
odwodnienia wykopów, który podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

 

4. TRANSPORT 

 
Odwóz gruzu gruntu z wykopu stanowi transport technologiczny. Środki transportu dla jego 

wykonania zostały podane w p. 3. Grunt naleŜy odwieźć na składowisko przyobiektowe na odległość do 
1 km w celu późniejszego wykorzystania do zasypek oraz wykonania nasypów.  

Dopuszcza się pozostawienie w miejscu Robót gruntu przeznaczonego do zasypania 
wykonywanych konstrukcji w miejscu nie powodującym utrudnienia wykonywania Robót. 

Do transportu rur betonowych naleŜy uŜywać samochodów skrzyniowych. PrzewoŜone rury naleŜy 
rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przemieszczeniem 
i spadaniem. 

Do transportu mieszanki betonowej naleŜy uŜywać samochodów wywrotek lub samochodowych 
mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób 
uniemoŜliwiający rozsegregowanie składników a czas transportu powinien umoŜliwić dowiezienie i 
wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania betonu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 

− Geodezyjne wyznaczenie trasy 
− Oznaczenie reperu roboczego 

 
5.2. Wykopy 

Wykopy naleŜy wykonywać z bezpośrednim załadunkiem gruntu na środki transportowe 
i odwozem poza miejsce robót lub złoŜeniem gruntu w celu późniejszego wykorzystania do zasypek. 
 
5.3. Fundament 

Na dnie wykopu naleŜy wykonać fundament przepustu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Fundament z betonu naleŜy wykonać w deskowaniu. Mieszankę betonową o konsystencji 

gęstoplastycznej (K-1) lub plastycznej (K-2) naleŜy zagęścić wibratorem pogrąŜalnym. 
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5.4. Izolacja rur 

Przed ułoŜeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie 
izolowane naleŜy zagruntować np. przez: 

-      dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
-      posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
 Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułoŜeniem izolacji naleŜy smarować lepikiem 

bitumicznym na gorąco i ułoŜyć izolację z papy asfaltowej. 
 Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez InŜyniera. 

Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem naleŜy smarować dwukrotnie lepikiem 
bitumicznym na gorąco. 

 
5.5. Monta Ŝ przepustów 

Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane 
na przygotowanym podłoŜu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być 
wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20]. 
 
5.6. Zasypanie wykopu 

Jako materiał zasypki przepustu naleŜy stosować Ŝwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 
Zasypkę nad przepustem naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej 
grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu atesty i niezbędne 
badania wszystkich materiałów, które będą uŜyte do wykonania przepustów. 

Kontrola jakości robót polega na:  
− sprawdzeniu jakości materiałów, 
− kontroli spadków podłuŜnych dna rury, równości ich ułoŜenia i izolacji styków, 
− kontroli jakości wykonania przez sprawdzenie zgodności wykonanych Robót 

z Dokumentacją Projektową oraz pkt.5. 
 

6.1. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów  

 Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z 
dokumentacją projektową. 
 
6.2. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić: 
− rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy, 
− usytuowanie ławy w planie, 
− rzędne wysokościowe, 
− grubość ławy, 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
 
6.3. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane naleŜy sprawdzać w zakresie: 
− kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji 

projektowej), 
− wyglądu zewnętrznego, 
− wytrzymałości betonu na ściskanie, 
− średnicy prętów i usytuowania zbrojenia. 
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6.4. Kontrola poł ączenia prefabrykatów 

 Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności 
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.5. 
 
6.5. Kontrola izolacji ścian przepustu 

 Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności 
z wymaganiami punktu 5.4. 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla budowy przepustów pod koroną drogi jest metr (m) przepustu 
w rozróŜnieniu na średnice (wymiary). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na: 
− kontroli jakości materiałów,  
− pełnym sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych, 
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania warstw izolacji powłokowej, 
− sprawdzeniu ułoŜenia uszczelek i wypełnienia spoin, 
− sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

 W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją 
Projektową, niniejszą ST oraz przywołanymi normami i przepisami branŜowymi, Wykonawca wykona 
odpowiednie roboty poprawkowe usuwając wszystkie wady w czasie i w sposób nie hamujący postępu 
innych Robót Kontraktu. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

Płaci się za metr (m) budowy przepustu w rozróŜnieniu na średnice (wymiary). 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 

− wytyczenie Robót w terenie, 
− wykonanie i odwodnienie wykopów, 
− profilowanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego, 
− wykonanie fundamentu pod przepust, 
− ułoŜenie rur i ich podbicie betonem, 
− wykonanie ścianek czołowych przepustu, 
− wykonanie izolacji ścian przepustu i ścianek czołowych, 
− zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, 
− zakup i transport materiałów, 
− badania i pomiary sprawdzające, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

1. BN-74/8935-04     PRZEPUSTY KOLEJOWE I DROGOWE. ELEMENTY PREFABRYKOWANE. 

2. BN-68/6753-04 ASFALTOWE EMULSJE KATIONOWE DO IZOLACJI 
PRZECIWWILGOCIOWYCH. 

3. PN-74/B-24622        ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA. 
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D.03.02.01. BUDOWA WPUSTÓW DESZCZOWYCH (KOD WSZ 452 31300-8)  
 
1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru kanalizacji deszczowej dla zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do składowiska 
odpadów w Sobuczynie . 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu:  

 
− wykonanie harmonogramu robót na wykonanie budowy kanalizacji i uzgodnienie 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie wraz 

z zabezpieczeniem przed kradzieŜą (ubezpieczenie placu budowy), 
− wykonanie planu „bioz”, 
− wytyczenie miejsc montaŜu studzienek ściekowych i obsługa geodezyjna, 
− wykonanie wykopów kontrolnych, 
− wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych, 
− wykonanie wpustów deszczowych Ŝelbetowych φ 500 mm, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym. 
− odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopów w trakcie realizacji Robót. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

- Kanał  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
- Rów kryty – rów oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na całej swej długości  
- Rów – otwarty wykop o głębokości powyŜej 30cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
- Kanalizacja deszczowa  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków     
  opadowych. 
- Kanalizacja sanitarna  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków   
  sanitarnych, 
- Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji    
  deszczowej. 
- Kanał zbiorczy  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
- Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i    
   odprowadzenia ich do odbiornika. 
- Kanał nieprzełazowy  - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 
- Kanał przełazowy  - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 m. 
- Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do   
  kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
- Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
- Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
- Studzienka kaskadowa  (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału 
dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
- Studzienka bezwłazowa  - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
- Komora kanalizacyjna  - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
- Komora poł ączeniowa  - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
- Komora spadowa  (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 
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- Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

- Przejście syfonowe  - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych, 
stalowych lub Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod 
przeszkodą na trasie kanału. 
- Zbiornik retencyjny  - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natęŜenia przepływu. 
- Wpust deszczowy  - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 
- Komora robocza  - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
- Komin włazowy  - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
- Płyta przykrycia studzienki lub komory  - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
- Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
- Kineta  - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
- Spocznik  - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
Pozostałe określenia stosowane są zgodne z normami oraz definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. - 
„Wymagania Ogólne”. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inzyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00."Wymagania Ogólne". 
 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. 

KaŜdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania  
z odpowiednimi normami. 

 
2.2 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, elementy studni naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi Wytwórcy. NaleŜy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości, mogących mieć wpływ 
na jakość wykonywanych robót, materiały naleŜy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym 
określonym przez InŜyniera. 

 
2.3 Składowanie materiałów na budowie 

Rury betonowe i Ŝelbetowe moŜna składować na miejscu budowy układając je poziomo jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona z moŜliwością 
odprowadzenia wód opadowych. Pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych 
zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy. Rury układać 
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładami drewnianymi. Stos naleŜy 
zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy 
pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
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Elementy przykryć studni (zwieńczenia Ŝeliwne) powinno się przechowywać pod wiatą z dala od 
substancji korodujących. 

Przy składowaniu naleŜy zwrócić uwagę na zabezpieczenie złączy przed uszkodzeniem. 
Armaturę oraz uszczelki naleŜy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
 

2.4 Materiały stosowane przy wykonywaniu wpustów de szczowych  

− piasek do wykonania podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji, 
− wypraski stalowe do umocnienia ścian wykopu, 
− rury PVC φ 200 mm typ cięŜki 
− uszczelnienia studni kanalizacyjnych, 
− wpusty deszczowe φ 500 z osadnikiem 
− beton B 35  
 

                    Dno studzienki 
 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 
odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03. 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, 
atesty i badania. Wykonawca przedłoŜy je do akceptacji InŜynierowi przed sprowadzeniem materiałów na 
plac budowy. 

 
Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom 

określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy 
na koszt Wykonawcy. 

 
 

3 SPRZĘT 

Do prac montaŜowych moŜna uŜyć następującego sprzętu: 
 
− koparka, 
− płyta wibracyjna, 
− samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 
− dźwig samojezdny, 
− spycharka, 
− sprzęt pomocniczy do montaŜu rur, 
− betoniarka 

 
 
4 TRANSPORT 

Materiały powinny być przewoŜone w sposób zgodny z instrukcją producenta. MoŜna uŜyć 
dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

Materiał naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się oraz układać w warstwach 
według wytycznych producenta oraz w zaleŜności od środka transportu i wytrzymałości palety. 

Rozmieszczenie materiału powinno umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
Do rozwiezienia materiału mogą być uŜyte samochody skrzyniowe lub inne środki transportowe 

zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja deszczowa. 

 
 
5.1 Przykanaliki 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
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− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych 
wpustów i przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12 m moŜna stosować średnicę 0,15 m), 

− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

− włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe przy spadkach 
większych od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 

− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° 

(optymalnym 60°), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, 

aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W 
przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny 
być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

 
 
5.2 Wykonanie wpustów deszczowych 

5.2.1 Wytyczenie trasy kanału na podstawie Dokumentacji Projektowej 

Projektowana trasa kanału deszczowego powinna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków oraz kołków krawędziowych. NaleŜy ustalić stałe repery, a w 
przypadkach niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe. 

5.2.2 Dokonanie przekopów kontrolnych 

Dla trasy kanałów dokonać przekopów kontrolnych w miejscu występowania podziemnego 
uzbrojenia. Wykopy prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń. 

5.2.3 Wykop 

Przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop naleŜy rozpocząć 
od najniŜszego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy 
naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Ściany wykopu naleŜy zabezpieczyć w zaleŜności od głębokości, za pomocą bali drewnianych bądź 
wyprasek stalowych, przy głębokościach znacznych wykopy zabezpieczyć za pomocą grodzic stalowych. 

W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodów 
lub innych urządzeń podziemnych, naleŜy je zabezpieczyć według wymagań uŜytkowników tych 
urządzeń. 

5.2.4 PodłoŜe 

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym nienawodnionym podłoŜe stanowi warstwa piasku 
o grubości 20 cm. Do wykonania podłoŜa naleŜy uŜyć piasku o właściwościach pozwalających na jego 
zagęszczenie 0,95 wg Proctora, o wskaźniku róŜnoziarnistości U≥0,5.  

5.3.5    Izolacje 

 Rury i Ŝelbetowe uŜyte do budowy wpustów powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z 
zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej 
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 
 Zabezpieczenie studzienek polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upowaŜnioną jednostkę. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 . 
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział 
natęŜenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
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5.2.6 Roboty montaŜowe 

Na wykonanej i zagęszczonej podsypce w oszalowanym wykopie naleŜy ustawić osadniki wpustów 
w miejscach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  

5.2.7 Obsypka rurociągu 

Obsypkę rury naleŜy wykonać piaskiem do wysokości spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni 
drogi. Zagęszczenie przeprowadzać tak, by uniknąć uszkodzenia studzienki lub jej przemieszczenia w 
planie. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 0,95-0,97 wg Proctora. 

 

6666 KONTROLA JAKOŚCI ROBKONTROLA JAKOŚCI ROBKONTROLA JAKOŚCI ROBKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTÓTÓTÓT    

Sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną i wskazaniami podanymi 
w ST. 

Badanie materiałów uŜytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

Badanie zasypki kanalizacji gruntem nieprzepuszczalnych polega na sprawdzeniu zasypki zgodnie 
z ST D.02.03.01. Ponadto naleŜy sprawdzić zgodność ukształtowania górnej warstwy zasypki z 
Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt 5.4, 
− rzędne kratek ściekowych powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) wykonanego i odebranego wpustu kanalizacji deszczowej. 
 
 

8888 ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

Roboty objęte ST odbiera InŜynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. MontaŜ studzienek 
kanalizacyjnych, ułoŜenie rur kanalizacyjnych podlegają odbiorowi Robót ulegających zakryciu oraz 
końcowemu według zasad podanych w DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−      zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest sztuka [szt.] wpustu deszczowego – odpowiedniej średnicy. 
Cena jednostkowa jest uśrednioną ceną wykonania i obejmuje dla poszczególnych rodzajów 

Robót: 
 
Wykonanie wpustów deszczowych DN 500 mm z kręgów Ŝelbetowych: 
− wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko, 
− wykonanie szalowania wykopów obiektowych, 
− wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni, 
− wykonanie izolacji poziomej pod studnie, 
− wykonanie i wypoziomowanie kinety prefabrykowanej z betonu B25, 
− ułoŜenie kręgów Ŝelbetowych studni na wykonanej kinecie, 
− ułoŜenie pierścienia wyrównawczego, 
− zasypanie wykopów wokół studni dowiezionym piaskiem z jego zagęszczeniem z 

jednoczesnym demontaŜem szalowania wykopów. 
 

oraz Robót towarzyszących tj.: 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie wraz  

z zabezpieczeniem przed kradzieŜą (ubezpieczenie placu budowy), 
− wykonanie wykopów kontrolnych, 
− odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopów w trakcie realizacji Robót, 
− oczyszczenie terenu Robót, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót z jego utrzymaniem. 
 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
 przy odbiorze. 

2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
5. PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

 Terminologia. 
6. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia  graficzne. 
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
8. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
10. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

 Ŝelbetowe. Nazwy i określenia. 
12. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

 Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenia. 
13. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
14. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
15. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
17. PN-64/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
18. PN-EN-124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

 nawierzchniach uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 
 badanie typu i znakowanie. 

19. BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
20. PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 
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21. PN-S-02204 Odwodnienie dróg. 
22. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
23. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 
24. PN-EN 589:2000 Rury, kształtki i ich połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody 

badań. 
 

10.2 Inne dokumenty 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168) w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112). 

27. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa. 
28. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II: Instalacje sanitarne i 

przemysłowe - Arkady 1987r. 
29. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r. 
30. Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym opracowane 

przez Producenta rur 
31. Instrukcja wykonania przecisku metoda bezwykopowa.. 
32. Dziennik Ustaw nr 62 poz. 628 – „Ustawa o odpadach”. 
33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁOśA 
(kod WSZ 45233300-2) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa dla Zadania: 
Modernizacja dróg dojazdowych do składowiska odpadó w w Sobuczynie . 
 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia Robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia poszczególnych warstw konstrukcji 
nawierzchni, pobocza i zjazdów, wykonaniem umocnień, zakończeń przepustów według Dokumentacji 
Projektowej oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa.  

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 
pobocza, zjazdów, zatoki i placu manewrowego; 
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o gr. 25 cm pod konstrukcję jezdni, zatoki i placu 
manewrowego. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

- pospółka 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania Robót naleŜy stosować: 
− równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 
(Kierownik Projektu moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny), 
− walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

W miejscach trudno dostępnych roboty naleŜy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie moŜe 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 

4. TRANSPORT 

Nie występuje. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p. 5. 
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5.2. Warunki przyst ąpienia do Robót 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoŜa bezpośrednio przed 
rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie tych 
Robót z wyprzedzeniem jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
 
5.3. Wykonanie koryta 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonywania musi być 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. 

W wykonanym korycie nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 
z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy. 
 
5.4. Profilowanie podło Ŝa 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane naleŜy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umoŜliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne 
podłoŜa. 

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną 
przez Kierownika Projektu, 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 określonego w normie. 

JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego 
powierzchnię naleŜy wstępnie dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Do profilowania podłoŜa moŜna stosować równiarki. Ścięty grunt moŜe być wykorzystany 
w robotach ziemnych przy formowaniu nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu. 
 
5.5. Zagęszczanie podło Ŝa 

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

Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzanej 
zgodnie z PN-88/B-04481(metoda I lub II).Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia Is powinna wynosić 1,00. 

Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej 
o więcej niŜ 20% jej wartości. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoŜa uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 
5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 

PodłoŜe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa 

w Robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
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on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania kolejnej warstwy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
Po osuszeniu podłoŜa Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 
wykona on na własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako ści Robót 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 
“Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola przed przyst ąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu oraz inne czynniki zapewniające moŜliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie Robót Wykonawca powinien sprawdzać zasoby sprowadzonych materiałów, prowadzić 
systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
jakości Robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Wskaźnik zagęszczenia naleŜy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach 
na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 400 m2. Zagęszczenie naleŜy 
kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemoŜliwe ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoŜe, kontrolę zagęszczenia naleŜy 
oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoŜa wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2.2 

Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania naleŜy badać przynajmniej dwukrotnie na kaŜdej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2. 
 
6.4. Badania i pomiary podło Ŝa 

6.4.1. Zagęszczenie podłoŜa 

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

Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podłoŜe naleŜy spulchnić i roboty 
powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

6.4.2. Cechy geometryczne 

a) Nierówności profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m w kierunku 
podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 2 metrową łatą co najmniej raz na 50 m. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
b) Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz na 
50m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoŜa 
powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0.5%. 
c) Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać co 50m na krawędziach. RóŜnice pomiędzy 
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm. 
d) usytuowanie krawędzi nie rzadziej niŜ co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm. 
e) Szerokość naleŜy sprawdzić przynajmniej raz na 50 m. Szerokość nie moŜe się róŜnić od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ ±2cm. 

6.4.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.4.2. 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. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa jest metr kwadratowy [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa jest dokonywany 
na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu określonych w Specyfikacji 
Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 8. 

Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotycz ące podstawy płatno ści 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na podstawie pomiarów i 
badań. 
Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na wysypisko na 
odległość 20 km, 

- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 

- zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia, 

- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenia płytą. 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



Specyfikacja Techniczna D.04.01.01.  

Biuro Projektowe OMEGA s.c. M.Andrysiak, D.Kucharczyk  66 

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989. 
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW  KONST RUKCYJNYCH (KOD 45233000-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

                Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni dla zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do składowiska odpadów w Sobuczynie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wyszczególnionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoŜeniem następnej warstwy nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

                Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

− kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
− upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3]; 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
− upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3], 
− asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą InŜyniera. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 

2.4. ZuŜycie lepiszczy do skropienia 

Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 
1. 

Tablica 1. Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
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Lp. Rodzaj lepiszcza ZuŜycie (kg/m2) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4  do  1,2 

od 0,4  do  0,6 

Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze i 

zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w 
zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie 
podano dla zbiorników stalowych. 

Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. 

Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej 
powierzchni cieczy „koŜucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych, 

zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z 
twardych elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące 
i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające, 
− spręŜarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

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

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

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport lepiszczy 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających 
izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 
dostępem wody. 

Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi 
je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje w dnie 
umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 
dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 
bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego 
powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero 

po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moŜe być wilgotna. 
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach 

trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 

2 

3 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200 

Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 *) 

od 140 do 150 

od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

JeŜeli do skropienia została uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w 
warstwę i odparowania wody z emulsji. W zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. 
do 24 godzin. 

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

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 



Specyfikacja Techniczna D.04.03.01. 

Biuro Projektowe OMEGA s.c. M.Andrysiak, D.Kucharczyk                         71 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

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

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca powinien 
kontrolować dla kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
właściwości 

Badanie 

według normy 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy 

lepkość 

penetracja 

EmA-94 [5] 

PN-C-04134 [1] 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 
polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza, 
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
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− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

1. „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. 

2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 1994 r. 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE  
  (kod WSZ 45233200-1) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem warstw z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego 
mechanicznie dla Zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do składowiska odpadó w 
w Sobuczynie . 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1 

 
1.3. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Zakres Robót obejmuje: 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm o uziarnieniu 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcję nawierzchni jezdni,  
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm o uziarnieniu 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie pod budowę zjazdów bitumicznych, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie pod budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie pod budowę chodnika, 
- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 10 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna  

Proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

1.4.2.  Pozostałe okre ślenia  

Są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p. 2. 

 
2.2. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się równieŜ 
stosowanie ŜuŜla jako materiału do wykonania podbudowy. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
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2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leŜeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego i ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie 

do podbudowy pomocniczej 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej 

granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 

0,075 mm nie powinny stanowić więcej niŜ 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm. 

2.2.2.  Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniŜszej tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa 

 
 

2.3. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Kierownika Projektu. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
robót. Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 
Kierownika Projektu, jeŜeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne 
wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykaŜą zgodność cech 
materiałowych z wymaganiami. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną 
odrzucone. 

 

Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm 
Sito kwadratowe [mm] 

Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%] 
63 

31.5 
16 
8 
4 
2 

0,5 
0,075 

100 
76-100 
57-93 
42-75 
28-58 
19-42 
10-24 
3-12 

- 
100 

77-100 
52-75 
37-58 
26-42 
14-24 
4-12 

Wymagania 
L.p. Właściwości badane według: 

Kruszywo łamane śuŜel 
1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niŜ 10 10 
2 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niŜ 40 - 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niŜ 1 1 
4 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 30-70 - 

5 
Ścieralność w bębnie Los Angeles,  

- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy niŜ 
- po 1/5 liczby obrotów 

50 
35 

50 
35 

6 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ 5 6 

7 
Mrozoodporność ziaren większych od 2mm, po 25 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania, ubytek masy, %, nie więcej niŜ 

 
10 

 
10 

8 Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie, nie więcej niŜ [%] - 1 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej 

niŜ 1 2 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niŜ 60 60 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" p.3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie naleŜy stosować: 
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące 

wodę, 
b) równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" p.4. 

 
4.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. 

Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłoŜu drogi powinien być tak zorganizowany by nie dopuścić do 
jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń osi i innych parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
p.5. 

 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜe pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu 
naturalnego. 

JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych 
przez Kierownika Projektu. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 
nadmiernemu wysychaniu. 

 
5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Kierownika Projektu z tolerancjami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niŜ co 
10 m. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
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układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być 
rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie układania następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być 
przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

 
5.5. Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi 
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych 
dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jeŜeli 
wilgotność materiału jest niŜsza od optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien być zwilŜony 
wodą i równomiernie wy-mieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją +1%, -2%. 

 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy uszkodzonej przez 
ruch budowlany jak równieŜ wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 
deszczu, śniegu i mróz. 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści 

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

 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do Robót 

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

 
6.3. Badania w czasie Robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych i 
ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie 

 

6.3.1. Badania właściwości kruszywa 

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

najmniej dwukrotnie dla kaŜdej działki roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 warstwy. Próbki 
naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być bieŜąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 

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

6.3.2. Badania wilgotności kruszywa 

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

6.3.3. Badania zagęszczenia 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zagęszczenie naleŜy sprawdzać 
przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ 
w jednym punkcie na 400 m2, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania 
zagęszczenia wg Proctora jest niemoŜliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych VSS w tym przypadku jeden 
(wg normy) jeden raz na 3000m2 lub według zaleceń Kierownika Projektu.  

 
6.4. Badania wykonanej warstwy 

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

 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
badania [m2] 

1 
2 
3 
4 

Uziarnienie kruszywa 
Wilgotność kruszywa 

Zagęszczenie kruszywa 
Zawartość zanieczyszczeń obcych 

2 400 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Stopień przekruszenia ziaren 
Zawartość ziaren nieforemnych 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
Granica płynności 

Wskaźnik plastyczności 
Mrozoodporność 
Ścieralność 

Wskaźnik piaskowy 

- 

4000 
i przy kaŜdej zmianie 
źródła kruszywa 
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Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

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

6.4.1. Grubość warstwy 

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

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

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

6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciąŜeń płytowych 

NaleŜy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciąŜeń płytowych, zgodnie 
z BN-64/8931-02. ObciąŜenia naleŜy wykonać nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2, lub wg zaleceń 
Kierownika Projektu. 

Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane poniŜej. 
Pierwotny moduł odkształcenia warstwy z kruszywa powinien być większy niŜ M’E≥60 MPa, wtórny 

moduł odkształcenia min. M’’E≥120 MPa. 
Zagęszczenie warstwy z kruszywa naleŜy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia ME’’ do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 
cm, jest nie większy od 2,2: 

ME’’/M E’ ≤≤≤≤ 2,2 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 

6.4.3.1.  Równo ść warstwy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyŜej. 
Nierówności nie powinny przekraczać: 
− 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego, 

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną 

w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
±0,5%. 
6.4.3.3.  Rzędne podbudowy 

Rzędne podbudowy naleŜy sprawdzać co 100 m. 
RóŜnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać: 
− od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 

6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy 
Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, 

rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100 m. 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±5cm w 

kaŜdym punkcie na całej długości. 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Grubość warstw 

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

rzadziej niŜ 1 na 400 m2 
Przed odbiorem: 

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

2 
Nośność i zagęszczenie wg 

obciąŜeń płytowych Raz na 3000 m2 

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

Rzędne 
Ukształtowanie osi w planie 

co 50 m 
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6.4.3.5.  Szeroko ść podbudowy 
Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

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

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 

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

6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy 

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

JeŜeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Kierownika 
Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. 

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

6.5.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy 

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

Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy naleŜy materiał spulchnić 
i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

6.5.5. Niewłaściwa nośność podbudowy 

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Kierownika Projektu, na własny koszt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt.7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubościach określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w Specyfikacji Technicznej 
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstaw płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" p. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o grubościach 10, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach 0/20 i 0/63 mm obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłoŜonej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
13. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 
16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazawego 
17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową. 
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D.05.03.05.a  WARSTWY WIĄśĄCE Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 mm GRUBO ŚCI 13 cm 
i 6 cm  (kod WSZ 45233200-1) 

 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot  ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego dla Zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do 
składowiska odpadów w Sobuczynie . 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, o grubości 13 cm pod 
nawierzchnię jezdni oraz warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, o grubości 
6 cm pod nawierzchnię zjazdów bitumicznych. Warstwę wiąŜącą układa się na warstwie podbudowy 
zasadniczej z kruszywa łamanego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Moduł sztywności 

Jest to stosunek napręŜenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jednostkowego 
wywołanego przez to napręŜenie w określonych warunkach badania (obciąŜenia, temperatury 
i czasu), wyraŜony w MPa. 

1.4.2. Pełzanie 

Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała stałego, 
gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciąŜenie bez względu na czas jego trwania. 

1.4.3. Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu 

Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału wzdłuŜ osi działania siły ściskającej do 
jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania (obciąŜenia, temperatury i czasu) 
wyraŜone w procentach. 

1.4.4. Określenia 

Podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 

2. MATERIAŁY 

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego naleŜy stosować: 
- asfalt D 50/70 spełniający wymagania PN-EN 12591:2004 i posiadający odpowiednią Aprobatę 
Techniczną; 
- piasek łamany, kruszywo drobne granulowane (grysy bazaltowe i dolomitowe) kl. I lub II wg 
PN-B-11112:1996; 
- wypełniacz wapienny wg PN-S-96504:1961; 
- dodatki adhezyjne; 
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2.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw granulowanych 

2.1.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw łamanych 
 Wszystkie uŜywane do produkcji masy bitumicznej kruszywa powinny wykazywać 
przyczepność do asfaltu badaną wg PN-84/B-06714/22, nie mniejszą niŜ 80% otoczenia. 
 
Tablica 2.1.2.1. Wymagania - cechy klasowe (wg PN-B-11112) 
Lp. Wyszczególnienie wła ściwo ści Wymagania 

dla grysów 
Wymagania dla 

grysów i 
Ŝwirów 

kruszonych 
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, % ubytku masy w stosunku do masy po pełnej 
liczbie obrotów 

≤ 25,0 
 

≤ 25,0 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i rzeobraŜonych: 

- frakcja 4 ÷ 6,3 mm 
- frakcja powyŜej 6,3 mm i kliniec 

b) dla kruszyw ze skał osadowych: 

 
 

1,5 
1,2 
2,0 

≤ 1,5 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, ≤ 1,5  
3 Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, ≤ 2,0 ≤ 2,5 
4 Odporność na działanie mrozu według zmody-fikowanej 

metody bezpośredniej, % ubytku masy ≤ 10,0 
 

 
Tablica 2.1.2.2. Wymagania dla kruszyw - cechy gatunkowe 
Lp. Wyszczególnienie wła ściwo ści Wymagania 

dla grysów 
Wymagania 
dla grysów 
kruszonych 

Wymagania 
dla Ŝwirów 
kruszonych 

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

≤ 2,0 
≤ 1,5 

≤ 1,5 
≤ 0,8 

≤ 1,5 

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

≥ 80,0 
≥ 85,0 

≥ 80,0 
≥ 85,0 

≥ 80,0 
≥ 85,0 

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

≤ 15,0 
≤ 10,0 

≤ 15,0 
≤ 10,0 

≤ 15,0 
≤ 10,0 

3 Nadziarno, zawartość ziarn, % ≤ 8,0 ≤ 8,0 ≤ 8,0 
4 Zanieczyszczenia obce, % masy ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 
5 Zawartość ziarn nieforemnych, % masy ≤ 25 ≤25  
6 Zawartość ziarn przekruszonych, % *)  ≤ 10 ≥ 70 
7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej 

*) zawartość ziarn przekruszonych oznacza się zgodnie z metodą podaną w załączniku „G” normy 
PN-S-96025. 

2.1.2. Wymagania dodatkowe dla grysów 

 Grysy bazaltowe nie powinny wykazywać oznak zgorzeli słonecznej i zmian natury chemicznej 
- wymagane badanie kruszywa pod kątem występowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza się 
metodą gotowania zgodnie z metodą określoną w PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli moŜna 
stosować inne metody, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

2.1.3. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
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Wymagania, % m/m 
Lp. Właściwo ści piasek łamany 

0,075 - 2mm 

mieszanka drobna 
granulowana 
0,075 - 4mm 

1 Skład ziarnowy 
a) zawartość frakcji 2-4 mm powyŜej 
b) zawartość nadziarna nie więcej niŜ 

 
 
15 

 
15 
15 

2 Wskaźnik piaskowy większy niŜ 
a) dla kruszywa ze skał magmowych i 
przeobraŜonych 
b) dla kruszywa ze skał osadowych  

 
 

65 
55 

 
 

65 
55 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej 
niŜ 

 
0,1 

 
0,1 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie 
ciemniejsza niŜ 
wzorcowa 

barwa nie 
ciemniejsza niŜ 
wzorcowa 

 
2.2. Wymagania dla wypełniacza podstawowego 

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

Lp. Wymagania Wypełniacz 
1 Zawartość  ziaren mniejszych od  

- 0,3 mm nie mniej niŜ 
- 0,075 mm% masy nie mniej niŜ 

 
100 
80 

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

2.2.2. Nie przewiduje się stosowania pyłów z odpylania otaczarni jako wypełniacza. 
 
2.3. Wymagania dla asfaltów drogowych 50/70 wg PN EN 12591:2004 

Lp.  Właściwo ść Metoda badania 50/70 

1. Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2001 50-70 

2. Temperatura mięknienia 
nie mniej niŜ 

°C,  
PN-EN 1427:2001 46-54 

3. Temperatura zapłonu 
nie mniej niŜ 

°C, PN-EN 22592 230 

4. 
Zawartość składników 
rozpuszczalnych 

nie mniej niŜ  
w % m/m 

PN EN 12592 99 

5. 
Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost) 

nie więcej niŜ 
w % m/m 

PN EN 12607-1 0,5 

6. 
Pozostała penetracja po 
starzeniu 

nie mniej niŜ 
% 

PN EN 1426 50 

7. 
Temperatura mięknienia po 
starzeniu, 

nie mniej niŜ 
oC 

PN EN 1427 48 

8. Zawartość parafiny, 
nie więcej niŜ 

% PN EN 12606-1 2,2 

9. 
Wzrost temperatury 
mięknienia po starzeniu, 

nie więcej niŜ 
oC 

PN EN 1427 9 

10. Temperatura łamliwości, 
Nie więcej niŜ 

oC 
PN EN 12593 -8 

 
Dopuszcza się inne równowaŜne metody badań. 

 
2.4. Środek adhezyjny 

W przypadku gdy przyczepność  lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niŜ 80% naleŜy stosować 
środek adhezyjny (np. Taramin 14), posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM. 
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2.5. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego 

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

Receptę MMB naleŜy wykonać przed rozpoczęciem produkcji mieszanki oraz przy kaŜdej 
zmianie dostawcy lub złoŜa materiału jak równieŜ po stwierdzeniu w trakcie badań kontrolnych zmiany 
cech produkowanej mieszanki. Kierownik Projektu moŜe równieŜ zaŜądać ponownego 
zaprojektowania składu mieszanki w wypadku wątpliwości co do prawidłowości sposobu jej ustalenia. 

2.5.1. Projektowanie mieszanki mineralnej 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiegać w obszarze wyznaczonym przez 

krzywe graniczne optymalnego uziarnienia. NaleŜy zaprojektować ją metodą laboratoryjną wg PN-S-
96025:2000, pod względem uziarnienia jak do warstwy ścieralnej oraz pozostałych wymagań 
podanych w tablicy z rzędnymi krzywych uziarnienia. 

Wymiar oczek sit #, mm Mieszanka mineralna 
0 ÷÷÷÷ 25 mm 

przechodzi przez sito:  
31,5 100 
25,0 84 - 100 
20,0 75 - 100 
16,0 68 - 90 
12,8 62 - 83 
9,6 55 - 74 
8,0 50 - 69 
6,3 45 - 63 
4,0 35 - 52 
2,0 25 - 41 
(zawartość frakcji grysowej)  
0,85 16 - 30 
0,42 10 - 22 
0,30 8 - 19 
0,18 5 - 14 
0,15 5 - 12 
0,075 4 - 7 
orientacyjna zawartość 
asfaltu 
w mieszance mineralno -
asfaltowej, % 

4,5 - 5,6 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie Metoda badania Jednostki  Wymagania  

1. Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla 
zagęszczanych 75 uderzeniami na stronę. 

 
PN-S-96025:2000 

 

 
% (v/v) 

 
od 2 do 5 

2. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie. PN-S-96025:2000 % (v/v) ≤ 6 

3. Odporność na koleinowanie w 60°C po 30000 cyklach. duŜy koleinomierz 
(LCPC) 

 
% 
 

≤ 5 

4. Moduł sztywności pełzania pod obciąŜeniem statycznym 
w 60°C. 

wg zeszytu 48, 
seria”I”, IBDiM MPa ≥ 20 

5. Moduł zespolony w 10°C, 10 Hz belka 4 – punktowo 
zginana MPa ≥ 12000 

6. Odporność na zmęczenie: odkształcenie ε6 po 106 
cyklach obciąŜeń w 10°C,10 Hz 

belka 4 – punktowo 
zginana - ≤ 100 * 10-6 
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Wypełniacz powinien pochodzić głównie z mączki wapiennej. Przy dobieraniu składu mieszanki 
naleŜy uwzględnić zwiększony ubytek pyłów pochodzących z kruszywa w procesie suszenia 
i przesiewania (min. 50%). 
 
2.5.3. Projektowanie ilości lepiszcza 
W celu ustalenia ilo ści lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfal towego nale Ŝy: 
- wykonać 5 serii próbek wg metody Marshalla (po 3 próbki w kaŜdej) z zaprojektowanej mieszanki 

mineralnej z róŜną zawartością lepiszcza (zaprojektowana oraz co ±0,3%); 
- próbki powinny być zagęszczane w jednakowej temperaturze (150°C), stosując po 75 uderzeń na 

kaŜdą stronę próbki; 
- naleŜy oznaczyć stabilność, odkształcenie próbek i oznaczenie gęstości strukturalnej, wolnej 

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

- wykonać 3 serie próbek o wysokości i średnicy 101 mm z betonu asfaltowego do badań  metodą 
pełzania; 

 
Przy odchyleniach w zawartości lepiszcza ±0,3%, w stosunku do optymalnej ilości wszystkie 

parametry mieszanki mineralno-bitumicznej muszą spełniać wymagania zawarte w p. 2.6.  
 

Wykonawca ma obowiązek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do 
zatwierdzenia Kierownikowi Projektu co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka 
próbnego. 
 

Przed rozpoczęciem wbudowywania mieszanki, przewiduje się wykonanie zarobów próbnych 
oraz odcinków próbnych. Ich ilość oraz lokalizację ustali Kierownik Projektu. KaŜdorazowo zaroby 
próbne oraz odcinek próbny naleŜy wykonać: 

- przy zmianie recepty na mieszankę mineralno bitumiczną, 
- przy zmianie wytwórni, 
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu, 
- w wypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości produkowanej mieszanki. 

Zarób próbny stanowi jedno pełne mieszanie w wytwórni mas bitumicznych. Odcinek próbny stanowi 
fragment nawierzchni pełnej grubości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szerokości zgodnej 
z uŜywanym do wbudowania nawierzchni sprzętem, długości 60 do 100 m. Z kaŜdego zarobu 
próbnego i odcinka próbnego wykonuje się co najmniej 5 próbek, na bazie których przeprowadza się 
badania przewidziane w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W wypadku wątpliwości co do 
prawidłowości przeprowadzenia badań lub rozbieŜności wyników mierzonej odchyleniem 
standardowym δ ≥ 10%, Kierownik Projektu moŜe zaŜądać badań uzupełniających lub zlecić je do 
innego laboratorium. Zwiększenie ilości badań nie moŜe rościć Ŝądań Wykonawcy o dodatkową 
zapłatę. 
 
2.6. Wymagania wobec mieszanki mineralno - asfaltowej oraz ułoŜonej warstwy  

Lp. Właściwo ści Wymagania 
1 Moduł sztywności metodą pełzania (tylko dla fazy projektowania) ≥ 16 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temp. 60°C, zagęszczonych 
2x75 uderzeń ubijaka, kN 

≥ 11 

3 Odkształcenie próbek j.w., mm 1,5 – 4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach j.w., % (V/V) 4,0 – 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach j.w., % < 75,0 
6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98 

7 Wolna przestrzeń w warstwie, % (V/V) 4,5 – 9,0 
 W wypadku udokumentowanych wątpliwości co do jakości betonów asfaltowych na Ŝądanie 
Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań potwierdzające, Ŝe trwałość 
zmęczeniowa mieszanki pozwoli na przeniesienie ruchu drogowego przewidywanego w Dokumentacji 
Projektowej (najbardziej obciąŜony przekrój) w załoŜonym okresie eksploatacji. Metody badań oraz 
ocenę wyników naleŜy ustalić z Kierownikiem Projektu. 
 
2.7. Wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego na warstwę wiąŜącą naleŜy produkować w wytwórni 
mieszanek asfaltowych. 
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Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i mieszanki mineralno asfaltowej powinny być 
zgodne z zaleceniami producenta i wymaganiami odpowiednich Aprobat Technicznych. 
 
 

3. SPRZĘT 

UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 
 
3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych 

Wytwórnia powinna być w pełni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dającym 
moŜliwość kontroli w kaŜdym etapie cyklu technologicznego, o wydajności co najmniej 100 ton na 
godzinę. 

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

Wytwórni do ruchu, wydane przez Inspekcję Sanitarną i władze ochrony środowiska. 
Układarka mechaniczna o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni, z automatycznym 

sterowaniem, pozwalającym na ułoŜenie warstwy z załoŜoną grubością i szerokością, podgrzewaną 
płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania. 

a) Walce stalowe gładkie z wibracją, średnie i cięŜkie. 
b) Cysterna na wodę. 
c) Sprzęt drobny pomocniczy. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu mieszanki przewiduje się samochody samowyładowcze posiadające pokrowce 
brezentowe, o ładowności nie mniej niŜ 10 ton. 

Transport powinien być zorganizowany w taki sposób, aby nie dopuścić do spadków 
temperatury przewoŜonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poniŜej 10% temperatury 
wyjściowej. Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana 
środkami zapobiegającymi przyklejaniu się mieszanki. 

Skrzynie samochodów wywrotek muszą być dostosowane do współpracy z układarką w 
czasie rozładunku, kiedy układarka pcha przed sobą wywrotkę. 

Zaleca się przewoŜenie mieszanki mineralno – asfaltowej termosami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 

5.1.1. Warunki przystąpienia do Robót 
 Nie naleŜy układać mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu. 
 Nie naleŜy układać mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych i mgły. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać jedynie w temperaturze otoczenia i przy 
prędkości wiatru, określonych w PN-S-96025, jeŜeli nie dokonano szczególnych uzgodnień z 
Kierownikiem Projektu i tylko pod warunkiem, Ŝe zagęszczanie moŜna zakończyć zanim temperatura 
mieszanki opadnie poniŜej minimalnej temperatury w czasie zagęszczania wymaganej dla mieszanek 
opisanych w niniejszej Specyfikacji. 
 
5.1.2. Wbudowywanie 
 KaŜdego dnia i w kaŜdym miejscu naleŜy ułoŜyć przynajmniej 300 Mg mieszanki z 
zaakceptowanej wytwórni, przed rozpoczęciem układania mieszanki z innej zaakceptowanej wytwórni. 
Wymóg ten moŜe być uchylony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe i uzgodni z Kierownikiem Projektu, iŜ 
przyjęty podział na odcinki technologiczne uniemoŜliwiają wbudowanie takiej ilości mieszanki. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, 
w ciągły sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny 
być tak regulowane, aby umoŜliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w 
sposób ciągły zawsze, gdy jest to moŜliwe. NaleŜy stosować takie prędkości poruszania się układarki i 
technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej 
szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. 
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 Minimalna grubość mieszanki układanej w kaŜdym przejściu układarki powinna być zgodna z 
minimalnymi wielkościami podanymi w odpowiednich częściach niniejszej Specyfikacji. 
 Na systemach hydroizolacyjnych pomostów obiektów mostowych nie naleŜy układać 
mieszanek bitumicznych o temperaturze wyŜszej od 145oC, jeŜeli nie zostały zastosowane środki 
zabezpieczające przed uszkodzeniem na skutek działania wysokiej temperatury zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu lub nie są wymagane w aprobacie technicznej dla stosowanego materiału 
hydroizolacyjnego. 
 Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących 
przypadkach: 

- układanie warstw wyrównawczych o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości, 
- w miejscach, gdzie praca układarki  jest niemoŜliwa, 
- na chodnikach, 
- w pobliŜu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 
- w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu. 

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

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

 Ręcznie ułoŜone warstwy powinny spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, z 
wyjątkiem wymagań odnoszących się do układarek. 
 
5.1.3. Czyszczenie i wykonywanie warstw 
 Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych naleŜy utrzymywać w czystości. Po warstwie 
bitumicznej, na której przewiduje się ułoŜenie następnej warstwy, dopuszcza się jedynie ruch 
pojazdów i maszyn pracujących przy układaniu i zagęszczaniu następnej warstwy. 
 W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien 
podjąć starania w celu jej oczyszczenia, a jeŜeli okaŜe się to niemoŜliwe, Kierownik Projektu podejmie 
decyzję o rozbiórce warstwy. 
 Warstwa wiąŜąca i wyrównawcza nie moŜe pozostać nie przykryta warstwą ścieralną przez 
więcej niŜ trzy kolejne dni po ułoŜeniu. Kierownik Projektu, ze względu na panujące warunki 
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, moŜe wydłuŜyć ten okres o minimalny, niezbędny 
czas. 
 
5.1.4. Zagęszczanie 
 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy układać i zagęszczać warstwami umoŜliwiającymi 
uzyskanie wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i 
zagęszczenia. 
 Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy rozpocząć niezwłocznie, gdy nie 
zagęszczony materiał będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń 
warstwy lub spękań powierzchniowych. 
 Zagęszczanie naleŜy zakończyć zanim temperatura spadnie poniŜej minimalnej temperatury 
wałowania. Wałowanie naleŜy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich 
śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 
 Zagęszczanie  naleŜy prowadzić statycznymi walcami stalowymi, gładkimi o cięŜarze 
80-100 kN i szerokości wała nie mniejszej niŜ 450 mm albo walcami wibracyjnymi, lub teŜ zespołem 
tych walców. 
 Powierzchnię warstw wiąŜącej i wyrównawczej naleŜy wykończyć walcem gładkim, 
statycznym lub wibracyjnym z wyłączoną wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie naleŜy 
stosować walców wibracyjnych z włączoną wibracją. 
 Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez 
Wykonawcę, jeŜeli mogą one zapewnić taki sam standard zagęszczenia jak walce statyczne o 
cięŜarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny być wyposaŜone w przyrządy umoŜliwiające odczytanie z 
odległości częstotliwości wibracji maszyny oraz prędkości jazdy. 
 Wykonawca powinien ocenić pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców 
przez wykonanie odcinka próbnego, co umoŜliwi uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu i 
stwierdzenie, iŜ w porównywalnych warunkach, stosując proponowaną markę i model walca 
wibracyjnego lub innego alternatywnego walca, moŜna uzyskać stopień zagęszczenia co najmniej 
równy zagęszczeniu otrzymanemu stosując walec statyczny 80 kN. 
 Mieszanki mineralno-asfaltowe naleŜy zagęszczać w kierunku równoległym do osi drogi, a 
koła napędzane powinny znajdować się bliŜej układarki. Wałowanie naleŜy rozpocząć od spoin i 
prowadzić od niŜej połoŜonej do wyŜej połoŜonej krawędzi. Ślady kolejnych przejść walca powinny 
zachodzić na siebie na szerokość co najmniej połowy szerokości tylnego koła. 
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 Walce powinny pracować z prędkością nie większą niŜ 5 km/godz. Nie dopuszcza się postoju 
walca na nie zagęszczonej w pełni nawierzchni. NaleŜy równieŜ zastosować środki zapobiegające 
zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi substancjami obcymi w 
czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, moŜna je 
zwilŜać wodą. NaleŜy stosować tylko takie ilości wody, które są wymagane w celu zapobiegania 
przyleganiu mieszanki do kół, przy czym zaleca się stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na 
częściowo wykończonej nawierzchni nie mogą tworzyć się kałuŜe wody. 
 Nie dopuszcza się stosowania walców ogumionych. 
 

5.1.1. Złącza 

 W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłuŜnych, mieszanka 
powinna być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane, co moŜna uzyskać 
stosując jedną z wymienionych poniŜej metod, przy czym dla złączy poprzecznych naleŜy stosować 
jedynie metodę 3): 

- przez podgrzewanie złączy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawędzi w 
momencie układania przyległego pasa, lecz bez obcinania krawędzi lub pokrywania ich 
lepiszczem. Palnik powinien podnieść temperaturę warstwy na całej grubości i szerokości nie 
mniejszej niŜ 75 mm, do temperatury znajdującej się w zakresie między minimalną temperaturą 
zagęszczania a maksymalną dopuszczalną temperaturą mieszanki na jakimkolwiek etapie 
budowy. W przypadku awarii palnika, Wykonawca powinien dysponować sprzętem  
umoŜliwiającym uformowanie złącza według metody 3); 

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

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

 Wszystkie złącza powinny być, gdzie to moŜliwe, przesunięte co najmniej o 300 mm 
względem złączy do nich równoległych występujących w niŜej połoŜonej warstwie. Układ złączy 
powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜem dla układanej warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego jest 
wykonana podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego lub sfrezowana istniejąca nawierzchnia. 

PodłoŜe przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej zostanie oczyszczone i skropione asfaltową 
emulsja kationową szybkorozpadową. 
 
5.3. Kontrola jakości wykonanego podłoŜa 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SST dotyczącej warstwy podłoŜa: 
a) spadków poprzecznych, pochyleń podłuŜnych nie rzadziej niŜ 100 m, 
b) równości podłuŜnej w sposób ciągły - planografem, 
c) ilości skropienia. 

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

JeŜeli ułoŜenie warstwy bitumicznej następuje bezpośrednio po odbiorze częściowym warstwy 
podłoŜa, dokonanie w/w kontroli jest zbędne. 
 
5.4. Wymagania jako ściowe 

Dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy wiąŜące i wyrównawcze dopuszczają odchylenia 
od składu projektowanego: 

- zawartość lepiszcza   ± 0,3%; 

- sito 0,075mm     ± 1,5%; 
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- sita od 0,075 mm do 0,85 mm  ± 2,0%; 

- sita 2,0 mm i powyŜej    ± 4,0%. 
 

Dla wykonanej warstwy bitumicznej  
Lp.  Cecha Wymagania 
1 Szerokość podbudowy – odchyłka nie większa niŜ, cm ± 5 
2 Równość podłuŜna i poprzeczna – dopuszczalne nierówności, mm 6 
3 Spadek poprzeczny – odchyłka nie większa niŜ, % ± 0,5 *) 
4 Rzędne wysokościowe – odchyłka nie większa niŜ, cm ±1 
5 Oś warstwy w planie, odchyłka nie większa niŜ, cm ± 5 
6 Grubość warstwy, odchyłka nie większa niŜ, % ± 10**) 
7 Wolna przestrzeń w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu 4,5% ÷ 9% 
8 Wskaźnik zagęszczenia, nie mniej niŜ  98% 
*) minimalna wartość spadku nie moŜe przekroczyć wartości 0,5% 
**) łączna grubość wszystkich warstw nawierzchni nie moŜe być mniejsza o więcej niŜ -1 cm 
  
Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzować się: 

- złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

- krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność 
obcięcia pokryte asfaltem, 

- warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania w czasie dostaw materiałów i produkcji mieszanki bitumicznej 

 Wymagania dla materiałów przedstawiono w p.2. Badania kontrolne wszystkich cech 
i jakości materiałów określone w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz w 
powiązanych Polskich Normach nie mogą być starsze niŜ jeden rok natomiast badania uzupełniające 
cech podstawowych naleŜy przeprowadzać na reprezentatywnych próbkach z następującą 
częstotliwością:  

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno - asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 
Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

 
jeden raz dziennie 

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 

 
Procedury oraz sposób pobierania próbek oraz sposób dokumentowania, Wykonawca 

powinien przedstawić Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
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 Kierownik Projektu moŜe na wniosek Wykonawcy zmniejszyć częstotliwość niektórych badań 
w wypadku stwierdzenia stałości cech na podstawie innych badań. 
 W wypadku zmiany dostawcy lub złoŜa lub w wypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości 
dostarczanego materiału, Kierownik Projektu moŜe podjąć decyzję o wykonaniu dodatkowych badań 
kontrolnych, niezaleŜnie od częstotliwości badań określonej w p. 6.1. 
 W przypadku stosowania grysów bazaltowych, naleŜy dokonać dla kaŜdej dostawy optycznej 
oceny występowania oznak zgorzeli. W przypadku najmniejszych podejrzeń naleŜy wykonać badanie 
pod kątem występowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednak niŜ 1000 ton. 
 
6.2. Badania w czasie układania nawierzchni 

W czasie układania nawierzchni naleŜy kontrolować: 
- grubość i jednorodność układanej warstwy - na bieŜąco; 
- temperaturę zagęszczanej mieszanki - na bieŜąco; 
- prawidłowość przebiegu procesu wałowania, jego zgodność z przyjętymi zasadami przyjętymi w PZJ 
i sprawdzonymi na odcinku próbnym. 
 
 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy 

 Następnego dnia po wbudowaniu warstwy naleŜy wykonać następujące badania i pomiary 
z podaną częstotliwością: 
 

 

 JeŜeli wielkość działki roboczej wynikającej z przyjętego przez Wykonawcę etapowania Robót 
jest mniejsza od powierzchni podanych powyŜej, Wykonawca ma obowiązek wykonać badania dla 
kaŜdego odcinka podlegającego odbiorowi. W wypadku wątpliwości co do prawidłowości 
przeprowadzenia badań lub rozbieŜności wyników mierzonej odchyleniem standardowym δ ≥ 10%, 
Kierownik Projektu moŜe zaŜądać badań uzupełniających lub zlecić je do innego laboratorium. 
Zwiększenie ilości badań nie moŜe rościć Ŝądań Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru Robót warstwy wiąŜącej dokonuje się na budowie. Jednostką obmiaru jest metr 
kwadratowy (m2) wykonanej warstwy wiąŜącej grubości 8 cm. 
 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej 
i poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu na zasadach określonych w SST DM.00.00.00 
„Wymagania Ogólne”. 

Skład i jakość MMA zgodnie z receptą, a w trakcie próby technologicznej równieŜ 
z wymaganiami Zasad podanych w Zeszycie ZW-WMS 2002. 

Wykonanie warstwy oraz połączeń i złącz zgodne z wymaganiami PN-S-96025:2000, ZW-
MMB-MNU-95, ZW-WMS 2002 oraz Rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999r. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonania warstwy wiąŜącej z mieszanki z betonu 
asfaltowego o wysokim module sztywności o grubości 8 cm. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną 
dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
- wykonanie odcinka próbnego, 
- wytworzenie mieszanki, 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa, 
- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
- mechaniczne rozłoŜenie mieszanki, 
- zagęszczenie i obcięcie krawędzi, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, w tym dodatkowo   

zleconych przez Kierownika Projektu, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 
i mieszanka 

PN-B-11112:2000 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 
 
PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 
i transport 

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 

i nawierzchni bitumicznych 
PN-S-96504:1961 
PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
10.2. Inne dokumenty 

- „Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie 
i zmęczenie ZW-WMS 2002” Zeszyt 63, IBDiM Warszawa 2002 

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

- „Tymczasowe wytyczne techniczne – polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003” Zeszyt 65, 
IBDiM Warszawa 2003 r. 

- Rozporządzenie z dnia 02.03.1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz. 
430. 
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D.05.03.05.b  WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI 0/12,8 MM GRUBO ŚCI 5 CM 
(KOD WSZ 45233200-1) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego dla Zadania: 
Modernizacja dróg dojazdowych do składowiska odpadó w w Sobuczynie.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

 Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na drogach krajowych. 
  
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacji Technicznych 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm z mieszanki MMA 50/70 wg PN-S-
96025:2000 [10]. 
 Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do 
KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg 
poniŜszego zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 
KR1 ≥ 12 
KR2 13 - 70 
KR3 71 – 335 
KR4 336 - 1000 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) 

Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) 

Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, 
w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) 

Mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny 

Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych 
oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; moŜe być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową 

Powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony 

Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
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1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są 
zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Odcinek próbny 

Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliŜonych 
do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych 
robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) 

ObciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) na 
obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.11. Pozostałe określenia 

Podstawowe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Asfalt 

 NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 
 W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane w 
tablicy 1 i 2. 
 
2.3. Wypełniacz 

 NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 

Wymagania wobec 
materiałów  w 
zaleŜności od 
kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 

[2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 

 
jw. 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 



Specyfikacja Techniczna D.05.03.05.b 

Biuro Projektowe OMEGA s.c. M.Andrysiak, D.Kucharczyk                             97 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne  
7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 
D 50, D 70, 

D 100 
8 Polimeroasfalt drogowy  

wg TWT PAD-97 [13] 
  DE80 A,B,C, 

DP80 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z 

betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 

Wymagania wobec 
materiałów w 
zaleŜności od 
kategorii ruchu 

 nr normy KR 1 lub KR 2 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], 

PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 

stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

jw. 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
3 świr i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 
 

kl. I, II 
4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 
7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 
 

D 50, D 70 
8 Polimeroasfalt drogowy  

wg TWT PAD-97 [13] 
 
- 

 
 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia 
laboratoryjnego i za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 
2.4. Kruszywo 

 W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.5. Asfalt upłynniony 

 NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
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2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

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

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
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 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w 
system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektor Nadzorem, Wykonawca 
dostarczy Inspektor Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
 

Rzędne krzywych granicznych MM w 
zaleŜności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  

sit #, mm 

KR 1 lub KR 2 
Zawartość asfaltu od  0 do 20 
Przechodzi przez: 

25,0 
20,0 

16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

88÷÷÷÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷85 
59÷÷÷÷74 
54÷÷÷÷67 
48÷÷÷÷60 
39÷÷÷÷50 
29÷38 

 
(36÷65) 

 
20÷÷÷÷28 
13÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷11 
5÷÷÷÷7 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA, % m/m 

 
5,0÷÷÷÷6,5 

  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 
5. 
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 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane 
w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej, 
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej 
i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13. Skład mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; 
próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 

Wymagania wobec MMA i warstwy 
ścieralnej z BA w zaleŜności od 

kategorii ruchu 
Lp. Właściwości 

KR 1lub KR 2 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN ≥ 5,52) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  
jw., % od 75,0 do 90,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu:   

 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego 
gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników 
powinno być sterowane elektronicznie. 
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu 
w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
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- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
 
5.3. Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 
  ścieralną wiąŜącą i 

wzmacniającą 
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
12 15 

 W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w Specyfikacji Technicznej . Zalecane 
ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
 Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w Specyfikacji Technicznej  i zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 

 
Lp. PodłoŜe do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego,    kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni od 0,2 do 0,5 

 

5.4. Połączenie mi ędzywarstwowe 

 KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości 
ustalonej w Specyfikacji Technicznej . 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w 
tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

lub wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie 
wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h    przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
 

5.5. Warunki przyst ąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej 
warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym 
podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s). 
 
5.6. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  
zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 
Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
do nawierzchni dróg o kategorii 

ruchu 
  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 

mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 
4,0; 2,0 

 
± 5,0 

 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach            # 0,075mm ± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5  ± 0,3 
 
5.7. Odcinek próbny 

 JeŜeli Kierownik Projektu poleci wykonanie odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika 
Proejktu. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.8. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
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 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
 Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektor Nadzoruowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 
10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.  
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 

Skład i uziarnienie 
mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w 
wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy kaŜdej zmianie 

5 
Temperatura składników 
mieszanki mineralno-
asfaltowej 

dozór ciągły 

6 
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 
Wygląd mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

jw. 

8 

Właściwości próbek 
mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w  
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna 
być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej           i Specyfikacji Technicznej . 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  
Specyfikacji Technicznej. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 12. 
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Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej 
krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony 
co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-
04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją 5 cm. 
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6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją             ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  +5 
mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane,                    a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 
3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w 
miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w Specyfikacji Technicznej  i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacji 
Technicznej, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
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− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 

 2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 3. PN-B-11113:1996 
 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

 5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 

 6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

 7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

 8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 

 9.PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

10.PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

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

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje 

- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 

60, IBDiM, Warszawa, 1999 
4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, 
Warszawa, 1995 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 
z 1999 r., poz. 430). 
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (kod WSZ  45233200-1) 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni zjazdów z kostki betonowej dla Zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do składowiska 
odpadów w Sobuczynie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni zjazdów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 
i brązowy. 
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2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niŜ 60 MPa. Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
i wynosić nie więcej niŜ 5%. 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest 
wystarczająca, jeŜeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamraŜanych 

nie jest większe niŜ 20%. 

2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 
 

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 

2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niŜszej niŜ "32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.2.2. Kruszywo 

NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.2.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.2.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. 
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4. TRANSPORT 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami 
w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podło Ŝe 

 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt 
podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa". 

 
5.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, moŜe stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa 

lub ŜuŜlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera. 
 

5.4. Podsypka 

Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 

Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 

Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
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Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – moŜe być zaraz oddana do 
ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 

NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników 
bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 
6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych 
w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
 

6.2.3. 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 ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Nierówności podłuŜne 

Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 

6.3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 

 

6.3.3. Niweleta nawierzchni 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
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6.3.5. Grubość podsypki 

  Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 

6.4. Częstotliwo ść pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜa, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułoŜenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
9. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych – Wymagania i metody badań. 
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D.06.04.01. ROWY - ROBOTY REMONTOWE  (KOD WSZ 45233142-6) 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem rowów w ramach Zadania p/n Modernizacja dróg 
dojazdowych do składowiska odpadów w Sobuczynie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót j.w. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Rów przydroŜny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST  DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

 Materiały nie występują. 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek lemieszowych, 
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

4 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, moŜna korzystać z dowolnych środków 
transportowych. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie rowu 

 Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków 
w obrębie rowu. 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

 W wyniku prac remontowych naleŜy uzyskać podane poniŜej wymiary geometryczne rowu i skarp, 
zgodne z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydroŜnego w kształcie: 
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość 

od 0,30 m do 1,20 m liczona jako róŜnica poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej rowu; 
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, 

nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako róŜnica 
poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej rowu; 

c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami 
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 
do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako róŜnica poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej 
rowu; 

− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 
do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi 
skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach. 

− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 
0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłuŜny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach 
na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
 Największy spadek podłuŜny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
 - matą trawiastą - 2,0%, 
 - darniną - 3,0%, 
 - faszyną - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

5.4. Roboty wyko ńczeniowe 

 Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp naleŜy wywieźć poza obręb 
pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
InŜyniera. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu  i skarp 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Częstotliwość i zakres pomiarów odtwarzanych rowów 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłuŜny rowu 1 km na kaŜde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 
 

6.2.1. Spadki podłuŜne rowu 

 Spadki podłuŜne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp naleŜy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie 
powinien przekraczać 3cm. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowu, 
− pogłębianie i profilowanie rowu, 
− ścięcie trawy i krzaków, 
− odwiezienie urobku, 
− roboty wykończeniowe, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

10.2. Inne materiały 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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D.08.01.01. KRAWĘśNIKI BETONOWE  (KOD WSZ 45233252-0) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawęŜników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej dla zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do 
składowiska odpadów w Sobuczynie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem krawęŜników: 
− betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, 
− oporowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, 
− zaniŜonych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 KrawęŜniki betonowe 

Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące 
oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2 Pozostałe określenia 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2 Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 

2.3 Kraw ęŜniki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1 Typy 

 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 
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2.3.2 Rodzaje 

 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje krawęŜników 
betonowych: 
− prostokątne ścięte   - rodzaj „a”, 
− prostokątne          - rodzaj „b”. 

2.3.3 Odmiany 

 W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4 Gatunki 

 W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego 
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 

2.4 Kraw ęŜniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1 Kształt i wymiary 

 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawęŜnik rodzaju „a” 
 
Rys. 1. Wymiarowanie 
krawęŜników 
 

 

 

 

 

Tablica 1. Wymiary 
krawęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜni
ka 

krawęŜnik
a 

l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

 
  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Dopuszczalna odchyłka, mm 
Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

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

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w 
mm 

2 3 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne), mm niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

- liczba max 2 2 

- długość, mm, max 20 40 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi i naroŜy 

- głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 

2.4.2 Beton i jego składniki 

2.4.2.1 Beton do produkcji krawęŜników 

 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników powinna być 
wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.2.2 Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg 
PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.2.3 Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.2.4 Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5 Materiały na podsypk ę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
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2.6 Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
- ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
- ławy Ŝwirowej - Ŝwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
- ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

2.7 Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport kraw ęŜników 

  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 
  KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 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 moŜna 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 naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2 Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 

5.3 Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
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5.3.1 Ława Ŝwirowa 

 Ławy Ŝwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta Ŝwirem i 
zagęszczenie go polewając wodą. 
 Ławy o wysokości powyŜej 10 cm naleŜy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 

5.3.2 Ława tłuczniowa 

 Ławy naleŜy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
 Tłuczeń naleŜy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej naleŜy 
wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 
 Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyŜej 10 cm naleŜy ławę wykonać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.3 Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
naleŜy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4 Ustawienie kraw ęŜników betonowych 

5.4.1 Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika 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)  moŜe być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2 Ustawienie krawęŜników na ławie Ŝwirowej lub tłuczniowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie Ŝwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 
piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3 Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4 Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót 

6.2.1 Badania krawęŜników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
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wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2 Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.2.3 Sprawdzenie koryta pod ławę 

 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 
5.2. 

6.2.4 Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 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 przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru 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 moŜe przekraczać  2 cm na kaŜde 

100 m wykonanej ławy. 

6.2.5 Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 

kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi 

 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 

100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i 
przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
c) wykonanie koryta pod ławę, 
d) ew. wykonanie szalunku, 
e) wykonanie ławy, 
f) wykonanie podsypki, 
g) ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
h) wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
i) zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
j) przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2 Inne dokumenty 

1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ (KOD WSZ 45 233222-1) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem chodników z kostki betonowej wibroprasowanej przy dla zadania: 
Modernizacja dróg dojazdowych do składowiska odpadó w w Sobuczynie . 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą 
i odbiorem konstrukcji bezpiecznika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm . 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obramowanie chodników  

umocnienie bocznych krawędzi chodnika, wykonane z obrzeŜy betonowych. 

1.4.2. Koryto chodnika  

element uformowany w podłoŜu w celu ułoŜenia w nim konstrukcji chodnika. 

1.4.3. Podsypka  

warstwa wyrównawcza - ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu. 
 
Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 

2.2. Kruszywo do wykonania podsypki 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pod kostkę betonową naleŜy stosować piasek 
łamany 0.075/2 mm lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-
19701.  

 

2.3. Kostka betonowa wibroprasowana 

2.3.1. Rodzaj kostki brukowej betonowej 

 Do wykonania Robót naleŜy zastosować kostkę betonową wibroprasowaną, która powinna 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upowaŜnione do tego jednostki. 
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2.3.2. Wymiary kostki brukowej betonowej 

 Wymiary i kształt kostki betonowej wibroprasowanej powinien ustalić Kierownik Projektu. Grubość 
kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 6 cm. 

2.3.3. Wymagania jako ściowe 

 Kostka betonowa wibroprasowana powinna spełniać wymagania zawarte w BN-80/6775-03/01 
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania" oraz BN-80/6775-03/02 "Prefabrykaty budowlane 
z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe." 

2.3.4. Składowanie 

 Kostka betonowa wibroprasowana powinna być składowana w pozycji jak przy ich transporcie 
na paletach drewnianych na otwartej przestrzeni na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym.  

2.3.5. Kontrola 

 Do kaŜdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być aprobata 
techniczna  lub inny dokument poświadczający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.  

 Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niŜ 10 000 kostek powinien być 
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w poniŜszej tabeli: 
 
Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 

 sztuk 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Do 90 
91-150 
151-280 
281-500 
501-1200 
1200-3200 
3201-10000 

8 
8 
13 
20 
32 
50 
80 

1 
1 
2 
3 
5 
7 
10 

2 
2 
3 
4 
6 
8 
11 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki 
z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 
naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 

2.4. Woda 

Woda stosowana do podsypki powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-
32250. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków. 
Badania wody naleŜy wykonywać: 

− w przypadku nowego źródła poboru wody, 
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, zapach, barwa. 

 
2.5. Piasek 

     Piasek stosowany do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-79/B-06711. 

3. SPRZĘT 

 Roboty związane z układaniem kostki brukowej naleŜy wykonać ręcznie. Do zagęszczania 
podłoŜa i podbudowy moŜna stosować zagęszczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki 
mechaniczne lub inny sprzęt zagęszczający zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport kostki brukowej 

Kostki brukowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Kostka powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna jej warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 
wysokości palety. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podbudowa 

 Podbudowę dla chodnika stanowi warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o grubościach określonych w Dokumentacji Projektowej wykonana według ST D.04.04.02. 
 

5.2. Podsypka 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilŜona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.3. Układanie kostki brukowej 

5.3.1. Sposób układania kostek 

 Kostki przy krawęŜnikach naleŜy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
1 cm powyŜej górnej krawędzi krawęŜnika. 
 Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeŜo ułoŜonej warstwie kostki. 
W zaleŜności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy brzegowe 
i połówki. Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje się specjalne urządzenia 
przycinające. 
Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i ułoŜeniem jej 
na przygotowanym podłoŜu mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do warstwy poprzednio 
połoŜonej. Zapewnia to wyŜszy stopień mechanizacji i zmniejsza nakład pracy ręcznej. 

5.3.2. Spoiny 

Spoiny pomiędzy kostkami powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość kostki. NaleŜy stosować 
drobny ostry piasek odpowiadający BN-79/B-06711. 
 

5.4. Pielęgnacja chodnika/bezpiecznika 

 Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio po wykonaniu. 
 

5.5. Obramowanie chodników/bezpieczników 

Do obramowania chodników powinny być stosowane obrzeŜa zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacji Technicznej D.08.03.01. 
ObrzeŜe moŜe znajdować się na poziomie chodnika lub 3 cm wyŜej w zaleŜności od pochylenia 
poprzecznego i sposobu odwodnienia chodnika. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
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6.1.1. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt. 2. Powinny one 
być wykonywane przed 
 

6.2. Badania w czasie Robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 
ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta: 

− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 
− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.3 " niniejszej ST. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika/bezpiecznika. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami pkt. 5.2 niniejszej ST. 
 

6.3.  Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika/bezp iecznika 

6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika/bezpiecznika 

Sprawdzenie równości przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m.  
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety, nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  

6.3.4. Sprawdzenie równoległości spoin 

Sprawdzenie równoległości spoin w obu kierunkach naleŜy przeprowadzać za pomocą dwóch 
sznurów napiętych wzdłuŜ spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie 
wynosi ± 1 cm. 

6.3.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 

Sprawdzenie szerokości spoin naleŜy przeprowadzać przez usunięcie piasku w spoinie na długości 
około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości 
oraz głębokości wypełnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki brukowej 
szarej z nowego materiału oraz z materiału składowanego na składowisku jako odzysk z rozbiórek. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m2 chodnika nowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  
− ułoŜenie kostki 
− wypełnienie spoin piaskiem, 
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m2 chodnika z odzysku obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów z rozbiórki na miejsce wbudowania, 
− rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  
− ułoŜenie kostki 
− wypełnienie spoin piaskiem, 
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

A) PN-88/B-04320 CEMENT. ODBIORCZA STATYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI. 

B) PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. 

C) PN-63/B-06251 ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE. 

D) PN-79/B-06711 KRUSZYWO MINERALNE. PIASEK DO BETONÓW I ZAPRAW. 

E) PN-86/B-06712 KRUSZYWA MINERALNE DO BETONU ZWYKŁEGO. 

F) PN-80/B-10021 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU. METODY POMIARU CECH 
GEOMETRYCZNYCH. 

G) PN-B-19701 CEMENT. CEMENT POWSZECHNEGO UśYTKU. SKŁAD, WYMAGANIA 
I OCENA ZGODNOŚCI. 

H) PN-88/B-32250 MATERIAŁY BUDOWLANE. WODA DO BETONÓW I ZAPRAWA. 

I) PN-83/N-03010 STATYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI. LOSOWY WYBÓR JEDNOSTEK 
DO PRÓBKI. 

J) BN-80/6775-03/01 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU. ELEMENTY NAWIERZCHNI 
DRÓG, ULIC, PARKINGÓW I TOROWISK TRAMWAJOWYCH. WSPÓLNE WYMAGANIA 
I BADANIA. 

K) BN-80/6775-03/03 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU. ELEMENTY NAWIERZCHNI 
DRÓG, ULIC, PARKINGÓW I TOROWISK TRAMWAJOWYCH. PŁYTY CHODNIKOWE. 

L) BN-80/6775-03/04 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU. ELEMENTY NAWIERZCHNI 
DRÓG, ULIC, PARKINGÓW I TOROWISK TRAMWAJOWYCH. KRAWĘśNIKI I OBRZEśA 
CHODNIKOWE. 
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D.08.03.01. OBRZEśA BETONOWE  (KOD WSZ 45233222-1) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeŜy betonowych dla Zadania: Modernizacja dróg 
dojazdowych do składowiska odpadów w Sobuczynie . 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem 
chodnikowych obrzeŜy betonowych. 
Zakres Robót obejmuje: 

- wykonanie ławy z oporem z betonu B-15 pod obrzeŜa betonowe, 
- ustawienie obrzeŜy betonowych 8 x 30 cm, na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej 

grubości 3 cm z zamknięciem spoin piaskiem. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe  

prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne 

od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

 

Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. ObrzeŜa betonowe 

2.2.1. Typ obrzeŜy betonowych 

Zastosowanie mają obrzeŜa betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm. 
 

2.2.2. Wymiary obrzeŜy 

Wymiary obrzeŜy podano w tablicy 1. 
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Tabela 1. Wymiary obrzeŜy 
 

2.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
Dopuszczalna odchyłka mm 

Rodzaj wymiaru 
Gatunek 1 Gatunek 2 

L  ± 8  ± 12 
b, h ± 3 ± 3 

 

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej, 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy. 
Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeŜy 
w mm 

2 3 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie   

liczba max. 2 2 
długość mm max. 20 40 

Elementy 
betonowe 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i 

naroŜy 

głębokość mm max. 6 10 
 

2.2.5. Składowanie 

ObrzeŜa betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podłoŜu 
wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeŜa poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków 
naleŜy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek ułoŜonych w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niŜ grubość 2.5 cm, 
szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜy. 

2.2.6. Kontrola 

Do kaŜdej partii obrzeŜy sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być aprobata techniczna 
lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii obrzeŜy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie 
wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niŜ 10000 powinien być przeprowadzony 
zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 

Wymiary obrzeŜy, cm 
Rodzaj obrzeŜa 

Długość L Grubość b Wysokość h 

Ow 
75 
100 
75 

6 
8 
8 

20 
30 
30 
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Tablica 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych 
Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 

 sztuk 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Do 90 
91-150 
151-280 
281-500 
501-1200 
1200-3200 
3201-10000 

8 
8 
13 
20 
32 
50 
80 

1 
1 
2 
3 
5 
7 
10 

2 
2 
3 
4 
6 
8 
11 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów 
wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm. 
W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu moŜe zmienić sposób pobierania próbek lub 
poszerzyć zakres kontroli obrzeŜy o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 
 
2.3. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody naleŜy wykonywać: 

− w przypadku nowego źródła poboru wody, 
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

 
2.4. Beton 

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton klasy B25 lub B30 wg PN-B-06250. 
Do ław fundamentowych pod obrzeŜa naleŜy uŜywać betonu B15. 
 
2.5. Kruszywo do wykonania podsypki 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej naleŜy stosować piasek łamany 0.075/2 mm 
lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-19701. 

 
2.6. Zaprawa do wypełniania spoin 

Cement uŜyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadać PN-B-19701. 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

 ObrzeŜa betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości min. 0.7R. 
ObrzeŜa układać naleŜy na środkach transportowych wg zaleceń producenta. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej 
warstwy. 
Przy przewozie obrzeŜy wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczenia ich przed 
przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu wagonów kolejowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie koryta 

Wykop koryta pod ławy wykonywać naleŜy zgodnie z PN-68/B-06050. 
 
5.2. Wykonanie ławy 

Ławę pod obrzeŜe naleŜy wykonać z betonu B-15 o wymiarach wynikających z Dokumentacji 
Projektowej. Część oporującą obrzeŜa naleŜy wykonać po jego ustawieniu. 
 
5.3. Ustawienie obrze Ŝy 

5.3.1. PodłoŜe obrzeŜa 

ObrzeŜa ustawiać naleŜy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na ławie o grubości 
warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 
 

5.3.2. Niweleta obrzeŜa 

Niweleta obrzeŜa powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika. 
 

5.3.3. Tylna ściana obrzeŜa 

Tylna ściana obrzeŜa powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeŜa naleŜy ubić. 
 

5.3.4. Spoiny 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowa . 
Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość i grubość obrzeŜa. 
 

6. KONTROLA ROBÓT 

 
6.1. Zasady ogólne kontroli jako ści Robót 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola przed przyst ąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające moŜliwość 
prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacja projektową, ustaleniami 
zawartymi w punkcie 5 Specyfikacji Technicznej – „Wykonanie Robót" oraz w zakresie rodzaju badań 
i tolerancji wykonania Robót. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie 
z wymaganiami, nie rzadziej jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego. 
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6.4. Dopuszczalne odchylenia 

6.4.1. Dopuszczalne odchylenia profilu podłuŜnego 

Dopuszczalne odchylenia profilu podłuŜnego obrzeŜy nie mogą przekraczać ± 1 cm na kaŜde 100 m 
długości obrzeŜa. 
 

6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy od projektowanego kierunku nie moŜe wynosić więcej niŜ ± 2 cm 
na kaŜde 100 m długości obrzeŜa. 
 

6.4.3. Wypełnienie spoin 

Wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 
pełną głębokość i grubość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest 1 metr [m] obrzeŜa. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór obrzeŜy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i końcowego. 
Odbiór obrzeŜy betonowych powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Płatność za metr naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeŜa betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,  

− wykonanie koryta i ławy, 

− rozścielenie i ubicie podsypki,  

− ustawienie obrzeŜy, 

− wypełnienie spoin zaprawą wraz z jej przygotowaniem, 

− obsypanie ściany obrzeŜy ziemią wraz z jej ubiciem, 

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
2. PN-54/S-30001 Masy zalewowe 
3. PN-59/B-06711 Kruszywo budowlane. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-68/B-06050  Beton zwykły. 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
6. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
8. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
9. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
10. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa. 
11. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do próbki. 
12. BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
13. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
14. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe. 
15. BN-80/6776-03/03 KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe 
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D. 01.03.02. ZABEZPIECZENIE SIECI ENERGETYCZNEJ (ko d WSZ 45232200-4) 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zabezpieczeniem istniejących kabli energetycznych z ramach zadania: Modernizacja 
dróg dojazdowych do składowiska odpadów w Sobuczynie. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
 

      Zakres wymieniony w punkcie 1.1 obejmuje wykonanie kompleksowych robót związanych 
z wykonaniem zabezpieczenia sieci energetycznych w obrębie przebudowy dróg dojazdowych do 
składowiska odpadów w m. Sobuczyna gm. Poczesna pkt 1.2.  
 
W zakres prac wchodzą: 

- prace przygotowawcze,  
- wytyczenie tras kabli, przepustów, słupów w terenie - nadzór uŜytkowników linii i obiektów 

będących w zbliŜeniu do tych linii, 
- wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, 
- wykonanie i zasypanie wykopów dla kabli i przepustów z ubiciem gruntu warstwami, 

wyrównaniem terenu i wywiezieniem nadmiaru gruntu, 
- wykonanie podsypki i zasypki z piasku dla kabli i przepustów, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie osłon przepustów kablowych z rur PEHD φ110 i φ160 mm - pod nawierzchnią 

utwardzoną jezdni,  
- uszczelnienie otworów wyprowadzeń kabli, 
- odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu przed zasypaniem,  
- wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu, 
- wykonanie inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych powykonawczych,  
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Kierownika projektu. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
 

       Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien powiadomić Kierownika projektu o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
       JeŜeli Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika projektu o swoim wyborze 
najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Kierownika projektu. 
 

2.2. Materiały budowlane  
 
2.2.1. Piasek 
      Piasek do układania kanalizacji kablowej w ziemi powinien być przesiewany, drobnoziarnisty bez 
kamieni. 
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2.2.2. Rury i kształtki z PEHD 
       Do wykonania osłon na kable (dla kabli energetycznych NN stosować rurę koloru niebieskiego 
natomiast dla kabli SN koloru czerwonego). 
 
2.2.3. Folia 
       Folię naleŜy stosować dla ochrony (oznaczenia) kabli zasilających prowadzonych w ziemi, przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. NaleŜy uŜywać folii z uplastycznionego PVC koloru przewidzianego dla 
odpowiedniej instalacji o szerokości minimum 200 mm. 
 
2.2.4. Kit uszczelniający 
       Do uszczelniania wyjść z rur osłonowych kablowych moŜna uŜywać pianki poliuretanowej. 
 

2.3. Odbiór materiałów na budowie 
 
       Materiały na budowę naleŜy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, certyfikatami lub 
świadectwami zgodności, oraz kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności ze 
świadectwami i danymi wytwórcy. 
 

3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania 
 

        Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru budowlanego 
inwestora.  
 
3.1.1 Przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

- Ŝurawia samochodowego o udźwigu do 4 t, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
- koparki jednonaczyniowej (nie jest wymagane w przypadku ręcznego prowadzenia wykopów z 

uwagi na gęstość uzbrojenia podziemnego i naziemnego). 
 
4. TRANSPORT 
 

      Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. Przewiduje się uŜycie dowolnego sprzętu transportowego zaakceptowanego 
przez Kierownika projektu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Trasowanie 
 

       Przed przystąpieniem do prowadzenia wykopów liniowych dla kabli słuŜby geodezyjne powinny 
dokonać trasowania miejsc ich wykonania. Za zgodą Kierownika projektu, trasowanie moŜe wykonać 
firma Wykonawcy. Podstawą wytyczenia jest dokumentacja prawna oraz techniczna. 
     NaleŜy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej, oraz czy 
w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmiany Dokumentacji Projektowej.   
 

5.2. Prace monta Ŝowe 
 
       Na istniejącym kablu naleŜy układać w rury PEHD na warstwie piasku o grubości 10 cm 
z przykryciem równieŜ 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co 
najmniej 15 cm. 
 

5.3. Wywóz materiałów  
 
       Załadowanie i wywiezienie nadwyŜki ziemi z wykopów oraz materiałów z rozbiórki nawierzchni na 
odległość do 5 km. 
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5.4. Dokumentacja powykonawcza 
 
      Dokumentacja powykonawcza przebudowywanych sieci powinna zawierać wszystkie niezbędne 
szczegóły wymagane odpowiednimi przepisami. Sieć podziemna wymaga dokładnej dokumentacji, ze 
względu na trudność samodzielnej lokalizacji w terenie. Dokumentacja powykonawcza powinna być 
sporządzona przez Wykonawcę po zakończeniu budowy kanalizacji, w oparciu o inwentaryzację 
geodezyjną w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru budowy. W szczególności dokumentacja powinna 
zawierać dokładne dane o przebiegu linii przez podanie domiarów do: trasy, głębokość, przepustów, 
załomów, itd. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady wykonywania kontroli jako ści robót  
 

      Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Kierownikowi projektu, zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymogami ST. Kontrola polega na sprawdzeniu wymagań podanych w punkcie 2 i 5.  
 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 

      Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów, oraz sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z tymi 
wymaganiami. Na Ŝądanie naleŜy przedstawić Inspektorowi nadzoru budowy te świadectwa. 
 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 

      Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiar i zgodność z Dokumentacją Projektową. Po 
zasypaniu wykopów naleŜy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 
0,85 wg BN 71f/8932-01. 
Odchyłka lokalizacji rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,10 m. 
 

6.4. Badania po wykonaniu robót 
 

      W przypadku zadawalających wyników badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy Kierownik projektu moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu 
robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

       Jednostką obmiarową dla zabezpieczenia kabli jest metr [m] zamontowanej zgodnie z wytycznymi 
rury osłonowej i obejmuje wszystkie elementy związane z zabezpieczanymi sieciami. Obmiaru robót 
dokonać naleŜy w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w 
czasie budowy  akceptowane przez Kierownika projektu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

       Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawianych przez 
Wykonawcę w odniesieniu do jakości materiałów wg p.2. i wymagań określonych w p.5. W przypadku 
stwierdzenia usterek Kierownik projektu działając w imieniu Inwestora ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych, które Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Kierownika 
projektu. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- Aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą tj. poprawioną i uzupełnioną o zmiany 
dokonane w czasie budowy (dwa egzemplarze), 

- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą wykonaną przez uprawnionych geodetów (dwa 
egzemplarze), 

- dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntów, 
- dane punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędnymi, 
- protokoły z dokonanych sprawdzeń, pomiarów i badań kontrolnych,  
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- dokumenty i atesty dotyczące jakości stosowanych materiałów, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru, 
- protokół odbioru robót przez UŜytkownika, 
- protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych wraz z uwagami, 

zaleceniami i ich realizacją, 
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości włączenia sieci do uŜytkowania. 

 
Przewiduje się następujące odbiory: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiór częściowy, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstaw płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 metra [m] wykonanych zabezpieczeń obejmuje: 

- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopy pod rury osłonowe, 
- montaŜ rur osłonowych na istniejących kablach energetycznych na podsypce i z obsypką 

piaskową, 
- układanie folii ochronnej, 
- zasypanie kabli w rurach osłonowych, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie 

nadmiaru gruntu, 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
 

1. PN-76/E-90302        Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 
0,6/1 kV. 

2. PN-76/E-05125    Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 
3. PN-55/E-05021    Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciąŜalności przewodów 

i kabli. 
4. PN-80/B-03322     Elektroenergetyczne linie napowietrzne -Fundamenty konstrukcji 

wsporczych -Obliczenia statyczne i projektowanie. 
5. PN-E-05100-1    Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
6. BN-83/8836-02      Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. PN-B-11113       Kruszywa mineralne -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -

Piasek.  
8. PN-88/B-06250      Beton zwykły. 
9. PN-IEC 60364/41   Zabezpieczenie przeciwporaŜeniowe. Szybkie wyłączanie zasilania. 
10. PN-B-06050    Geotechnika -Roboty ziemne –Wymagania ogólne. 
 
 

10.2. Inne Dokumenty 
 
1.   Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Warszawa 1980 r. 
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2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 
13 z dn. I 0.04.1972 r. 

3.  Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych - Część V Instalacje 
elektryczne. 1973 r. 

4.   Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. 
Ustaw nr 8I z dn. 26. I 1.1990 r. 

5.   Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r. 
6. Aprobaty techniczne AT/98-02-0055A oraz AT/99-03-0080 wydane przez COBR ElektromontaŜ –

Warszawa dla rur z polietylenu (PEH). 
 


