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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” zawiera wymagania 
wspólne dla poszczególnych SST, dotyczących wykonania remontu po powodzi kładki dla 
pieszych na rzece Warcie  w miejscowości Korwinów ul. Stacyjna w km 749+700 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót mostowych, drogowych  i  rozbiórkowych. 

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

Zakres prac towarzyszących i dodatkowych podano w poszczególnych SST. 

 1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE................................... ......................................................6 
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.................. ..............................................................25 
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.................. ..............................................................25 
D.01.01.02. Wytyczenie drogowego obiektu in Ŝynierskiego........................................ .............25 
D.01.02.01. Wycinka drzew i krzewów ................ .........................................................................28 
D.01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny ............................... ..........................................................30 
D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg............... ........................................................................33 
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.......................................................................................................36 
D.02.00.01. Roboty ziemne – wymagania ogólne ....... ................................................................36 
D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-IV......................................................41 
D.02.03.01. Wykonanie nasypów...................... ............................................................................41 
D.04.00.00. PODBUDOWY.............................................................................................................48 
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło Ŝa ........................................48 
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstr ukcyjnych .......................................... ...52 
D.04.04.00. Podbudowa  z  kruszyw. Wymagania ogólne .........................................................56 
D.04.04.02. Podbudowa  z  kruszywa  łamanego stabil izowanego  mechanicznie.................64  
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D.05.03.06. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – em ulsyjnej wbudowywanej na zimno. ..77  
D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ...................................................................................91 
D.06.01.01. Darniowanie skarp ...................... ...............................................................................91 
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D.10.08.01. Inwentaryzacja geodezyjna.............. .........................................................................95 
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M.11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym z czasowym  zabezpieczeniem ........................100  
M.11.01.05. Zasypanie wykopów wraz z zag ęszczeniem.......................................... ...............100 
M.11.02.00 PALE FUNDAMENTOWE....................... ...................................................................108 
M.11.02.01 Pale CFA................................ ....................................................................................108 
M.12.00.00. ZBROJENIE .............................. ................................................................................114 
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa ....................... ...............................................................................114 
M.12.01.03. Zbrojenie betonu stal ą klasy AIIIN....................................... ..................................114 
M.12.01.05. Zbrojenie gzymsów. ..................... ...........................................................................114 
M.13.00.00. BETON ......................................................................................................................122 
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny .................... ...........................................................................122 
M.13.01.03. Beton przyczółków (C30/37)............. ......................................................................122 
M.13.01.05. Beton gzymsów (C25/30) ................. .......................................................................122 
M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny................. .........................................................................139 
M.13.02.01. Beton klasy < B25 w deskowaniu ......... .................................................................139 
M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE .................... ................................................................141 
M.14.01.00. Konstrukcja stalowa ustroju nios ącego wraz z monta Ŝem.................................141 
M.14.01.01. Płyta pomostowa........................ .............................................................................141 
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M.18.01.01. Urządzenia dylatacyjne szczelne  jednomodułowe......... .................................... 186 
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M.19.01.03. Balustrada stalowa h=1,2m na kładce .... .............................................................. 190 
M.19.01.04. Balustrada stalowa h=1,2m na doj ściach do obiektu ................................... ...... 190 
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M.20.10.08. Znaki pomiarowe na drogowych obiektach inŜynierskich ................................. 208  
M.21.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE..................... ................................................................. 211 
M.21.01.00. Elementy drewniane ..................... .......................................................................... 211 
M.21.01.01. Rozbiórka pomostu drewnianego, por ęczy i podpór drewnianych................... 211  
M.21.02.00. Elementy stalowe....................... ............................................................................. 213 
M.21.02.01. Rozbiórka elementów stalowych konstrukc ji obiektu. ....................................... 2 13 
M.21.01.00. Elementy betonowe i Ŝelbetowe........................................... ................................. 215 
M.21.01.02. Rozbiórka elementów konstrukcji betonow ych i Ŝelbetowych.......................... 215  
M.21.04.01 Inne roboty rozbiórkowe ................. ........................................................................ 218 

Specyfikacje wykonano na wzór specyfikacji opracowanych wg zasad „Wytycznych zlecania 
robót, usług i dostaw w drodze przetargu” stanowiących załącznik do zarządzenia nr 3 z dnia 18 
lutego 1994r., wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy 
państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

 Normy państwowe instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni (torze) lub odsunięty od jezdni (toru), 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

 Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi drogi. 

 Dokumentacja Projektowa – wymagany przepisami projekt budowlany wraz z opisami 
i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi 
projektami (Dokumentacjami Wykonawczymi), lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i 
standardu wykonania robót budowlanych. 

 Droga – budowla wraz z gruntem, na którym jest usytuowana, wyposaŜona w odpowiednią 
nawierzchnię oraz urządzenia techniczne, przeznaczona dla ruchu pojazdów i pieszych.  

 Droga publiczna - drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przy czym ulice leŜące w ciągu tych dróg naleŜą do tej 
samej kategorii. 

 Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 

 Dziennik Budowy - opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt, z ponumerowany stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem. 
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 InŜynier – instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, którego uprawnienia 
i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w kontrakcie.  

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

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

 Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu samochodowego, 
szynowego, pieszego. 

 Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyraŜone na piśmie, o 
wykonanie określonej w jej treści roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 

 Koryto - element uformowany w podtorzu w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

 Księga Obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez  InŜyniera. 

 Laboratorium – placówka badawcza, zaakceptowana przez Zamawiającego, niezbędna do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

 Modernizacja obiektu – roboty mające na celu polepszenie parametrów uŜytkowych obiektu w 
stosunku do dotychczasowych wartości tych parametrów. 

 Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji. 

 Nawierzchnia – konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obciąŜeń stałych i 
ruchomych związanych z ruchem pojazdów, składająca się z warstw ścieralnej, wiąŜącej oraz 
podbudowy. 

  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

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

 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 Odpowiednia  (bliska)  zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 Operat kolaudacyjny – zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych z odnotowanymi 
zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami opinii, wykonanych badań, pomiarów, 
przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ilości 
wykonanych robót i ich rozliczenie stanowiących podstawę do oceny i odbioru końcowego. 

 Pismo akceptujące – pisemne potwierdzenie przyjęcia oferty wybranej przez Zamawiającego 
w wyniku przeprowadzonego przetargu. 

 PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

 Podtorze – budowla geotechniczna wykonana na gruncie rodzimym jako nasyp lub przekop 
wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi i odwadniającymi. 

 Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

 Przedmiar robót – opracowanie wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej, zawierające 
opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót wynikających z Dokumentacji Projektowej oraz podstaw do ustalania cen 
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). 
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 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, itp. 

 Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego, moŜe składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

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

 Remont – roboty utrzymaniowe mające na celu polepszenie wartości parametrów 
technicznych elementu (obiektu), które uległy pogorszeniu w wyniku degradacji. 

 Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 
mostowego. 

 Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót . 

 Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 

 Teren Budowy – powierzchnia sumaryczna remontowanych obiektów, terenu pod obiektami 
oraz placu budowy i dróg dojazdowych pomiędzy drogami publicznymi a placem budowy. 

 Umowa – patrz Kontrakt. 

 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji kolejowej (drogowej) i ruchu pieszego. 

 Wykonawca  - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę, na warunkach 
określonych w kontrakcie, o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy 
prawni. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną część 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno - uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli kolejowej lub jej elementu. 

 Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach 
określonych w kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą lub jej legalni 
następca prawny.   

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz Księgę Obmiaru Robót 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

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. 

 Dokumentacja Projektowa 

 Wykaz dokumentacji, zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 

Specyfikacje Techniczne, 

Projekt architektoniczno-budowlany, 

Przedmiar robót. 
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą ( techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

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

 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

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

Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

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

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

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 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 ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane  i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, do 
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia 
i odbioru końcowego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót 
projekt zabezpieczenia robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

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 oraz ogrodzenia, 
poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, 
wygody społeczności i innych. 

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

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez InŜyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
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informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  

W trakcie prowadzenia robót w szczególności naleŜy: 
a./ utrzymać przejezdność w naleŜytym stanie technicznym, 
b./ utrzymać dojazdy do posesji przyległych, 
c./ z wyprzedzeniem informować mieszkańców o czasowych zamknięciach odcinków 
drogi lub utrudnieniach czasowych dojazdów, 
d./ wyznaczyć i utrzymać ciągi piesze wolne od błota, 
e./ w razie potrzeby wyznaczyć i utrzymać parkingi strzeŜone poza strefą budowy. 

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

 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

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

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub 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: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o moŜliwością powstania poŜaru. 

 Ochrona przeciwpoŜarowa 

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. 

 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. 

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

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi InŜyniera 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. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru, ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

 Ograniczenie obciąŜeń 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 InŜyniera. 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 InŜyniera. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 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. 

 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 InŜyniera. 

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 InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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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 InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty , koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora nadzoru. 

RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe, lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania 
niŜ powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, będą 
uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 
nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie szkody i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru  po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 
którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

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 InŜyniera. 

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 InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

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

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

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i Ŝwiru 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 wskazanych w Dokumentacji Projektowej będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Dokumentacji Projektowej. 

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

 2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany ( skorygowany) 
przez Inspektora Nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie 
zapłaceniem. 

 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeŜeli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora 
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się składowanie materiałów na pasie zamkniętej dla ruchu części przebudowywanej 
drogi. 

 2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

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

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

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

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

JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

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

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

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

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

4. TRANSPORT 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót  opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

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

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

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

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora nadzoru 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 
InŜyniera programu zapewnienia jakości, w tym metodologii badań laboratoryjnych, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :   

część ogólną opisującą: 

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

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

• 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 InŜynierowi; 

część szczegółową 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 ilości 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 sprawdzenie 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. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

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

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

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

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

InŜynier 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 na wyniki badań, InŜynier 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. 

InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera 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. Koszt 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 InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.  

 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 ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

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

 6.5. Raporty z bada ń 

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

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

 6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier 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 ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe 
dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w PN, ST lub Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM Warszawa. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : PN lub AT , w przypadku wyrobów ,dla 
których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi określone w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 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 InŜynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie  
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 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 InŜyniera. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez InŜyniera 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 InŜyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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• 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 
podlegającym 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 InŜynierowi do ustosunkowania się. 

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

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera 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 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 InŜyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.8.(1) ÷ (3) 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

• protokoły 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 InŜyniera i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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 6.9. Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia następujących projektów: 

• Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu 

• Projekt Zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (sieć wodociągowa) 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 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 InŜyniera 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 InŜyniera. 

 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 m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w Mg, kg lub g zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 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 utrzymane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

 7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

 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 podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
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8. Odbiór robót 

 8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

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

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• 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 InŜynier. 

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

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

 8.3. Odbiór cz ęściowy 

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

 8.4. Odbiór ostateczny Robót 

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

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.5. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności InŜyniera 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 ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją zadań przejętych 
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót w 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

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

 8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

 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 
zebrane w tomy i opisane „Operat kolaudacyjny”: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy (dla kaŜdej branŜy inwentaryzację zmian -  na planie 
sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany  sieci, szczegółowy plan sytuacyjny 
w skali 1:100 obejmujący wszystkie zmiany dotyczące elementów konstrukcji: fundamenty, 
podpory, skrzydełka, mury oporowe itp. , zmiany w przekroju  podłuŜnym z zaznaczeniem 
rzędnych dna, spodu konstrukcji, niwelety itp.)  

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

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i tabele elementów ( tzw. przetargową i powykonawczą) ew. rejestry 

obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu uwzględniającą 

między innymi :  
  -dla branŜy kanalizacyjnej  

• karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, 
rzędnych poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy.  

• na planie sytuacyjnym zaznaczyć naleŜy średnicę przewodu materiał oraz spadek 
 -dla branŜy teletechnicznej wg wymagań właściciela urządzenia 
 - dla branŜy drogowej 

• plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi 
wbudowanymi urządzeniami (bariery, poręcze mury oporowe, przepusty, znaki 
drogowe, krzewy, drzewa),  szkice polowe dla  urządzeń  

• dla branŜy mostowej (mosty, przepusty) 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ( 2 

kpl dla Zamawiającego po 1 kpl. dla kaŜdej branŜy), 
11.Mapę numeryczną sporządzoną wg zasad opisanych w ST D-01.01.01pkt. 5. 
12.Dokumentację  fotograficzna wykonana przed i w trakcie  oraz po zakończeniu budowy. 
 
 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 8.6. Odbiór pogwarancyjny 

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

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót ( kosztorysu). 
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Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

• 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 obliczone 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. 

Podatek od towarów i usług (VAT) naleŜy uwzględnić w wartości kosztorysowej robót 
w wysokości wynikającej z ustawy o podatku od towarów i usług. 

 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 kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki Umowy. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane ( Dz.U. nr 89, poz.4141 z późniejszymi 
zmianami. 

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

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U. Nr 14, poz.60 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.02. Wytyczenie drogowego obiektu in Ŝynierskiego 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
odtworzenia w terenie osi obiektu, i krawędzi zewnętrznych ustroju niosącego oraz punktów 
wysokościowych dla przedmiotowego obiektu inŜynierskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu: 

• wytyczenie osi i krawędzi obiektów inŜynierskich, 
• załoŜenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu 

do niwelacji państwowej. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy  
     Informacje o terenie budowy zostały podane w ST DM. 00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 Do wykonania robót wg zasad niniejszej SST konieczne są następujące materiały: 

- słupki betonowe, 
- rury stalowe, 
- trzpienie stalowe, 
- pale drewniane. 

 
3. SPRZĘT 
 Do wykonania robót objętych niniejszą SST konieczny jest sprzęt geodezyjny taki 
jak: 

- dalmierze 
- niwelatory 
- tyczki i łaty niwelacyjne 
- miernicze taśmy stalowe. 

 
4. TRANSPORT 
 Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez InŜyniera, słuŜący 
do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do wykonania robót 
objętych tą Specyfikacją. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
 
5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 
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 InŜynier przekaŜe Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych 
osnowy poziomej i wysokościowej, aby umoŜliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
 
5.3. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)  
 W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i 
wysokościowej przekazanej przez InŜyniera, Wykonawca zobowiązany jest do załoŜenia, 
utrzymania i uzupełniania osnowy realizacyjnej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla 
lokalnego wytyczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez InŜyniera projekt osnowy realizacyjnej 
poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, 
powinien spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy realizacyjnej naleŜy wyznaczyć i utrwalić poza terenem 
wykonywania robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a kaŜdy punkt 
powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez InŜyniera tak, aby był widoczny i łatwy do 
zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej 
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych 
GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary 
realizacyjne) 
 
5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 
 Wykonawca moŜe wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe 
zgodnie z zatwierdzonymi przez InŜyniera zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń 
oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
5.5. Wytyczenie obiektów mostowych 
 Roboty polegają na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektów inŜynierskich, osi podpór 
oraz linii gzymsów w oparciu o Dokumentację Projektową. 
 Wytyczone punkty osi obiektów oraz podpór powinny być zastabilizowane w 
terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni stalowych. 
Trwałej stabilizacji wymagają: początek i koniec osi obiektu. 
 Usunięcie pali lub trzpieni z osi budowli moŜe nastąpić tylko wówczas gdy zastąpi 
się je odpowiednimi palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót w 
sposób trwały i jednoznaczny. 
 Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w 
Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary 
realizacyjne). 
 
 Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektów 
inŜynierskich:  

- dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektów:  ±1 cm 
- dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych:  ±1 cm 
- dokładność wyznaczenia wysokości reperów:  ± 0,5 cm, 
- dokładność wykonania elementów projektowanych:  ± 1 cm, 
- dokładność pomiarów poziomych:  ± 1 cm/50 m. 

 
 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania InŜynierowi 
dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich 
zasadach jak je przejmował. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej 
 Kontrolę osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych naleŜy prowadzić wg zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy 
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez InŜyniera. 
 Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej naleŜy 
wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a takŜe co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
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6.3. Kontrola wytyczenia obiektu 
 Kontrolę wytyczenia osi obiektu inŜynierskiego, osi podpór oraz linii gzymsów 
naleŜy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktu 5.5 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają rozliczeniu ryczałtowemu 
obejmującemu wykonanie wszystkich robót składowych określonych w p. 1.3. Specyfikacji. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 komplet (kpl) wyznaczenia obiektu inŜynierskiego 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiór robót objętych niniejszą Specyfikacją polega na sprawdzeniu zgodności 
wyznaczonych elementów z Dokumentacją Projektową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.1.  Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje: 
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
- prace pomiarowe, 
- stabilizację punktów w terenie, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979 
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 

r. w sprawie szczegółowvch zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania tym zakresie (Dz. U. Nr 83, poz. 376 z dnia 26 
sierpnia 1991 r. 
 
Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 
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D.01.02.01. Wycinka drzew i krzewów 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wycinki drzew i krzewów z 
terenu budowy w ramach zadania jak wyŜej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wycinki drzew i krzewów z 
terenu Robót kolidujących z nowymi obiektami i dojazdami do nich oraz regulacją koryta cieku. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne"  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PT, ST i 
poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały  

W robotach objętych niniejszą ST materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
- piła motorowa łańcuchowa, 
- siekiera, 
- kilof, 
- ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5. Wykonanie Robót 

Roboty obejmują: wycięcie drzew i krzewów z wykarczowaniem korzeni, wywiezieniem 
poza obręb Robót ziemnych oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu. 

W miejscach wykopów, w których grunt przeznaczony jest na nasyp teren powinien być 
całkowicie oczyszczony z usunięciem korzeni włącznie. w miejscach nasypów doły po 
karczowaniu powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone 
zgodnie z wymaganiami dla podłoŜa. 

 
6. Kontrola jako ści Robót  

Wymagania dla wycinki drzew i krzewów podano w pkt.5. 
 
7.  Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni, z której wycina się krzewy, 
sztuka (szt.) wyciętego drzewa. 
 
 

8. Odbiór Robót  
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Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
9. Podstawa płatno ści 
 

    Podstawą płatności jest cena jednostkowa za: 
- metr kwadratowy (m2) powierzchni, z której wycięto krzewy, 
- sztuka (szt) wyciętego drzewa. 
 Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- wycinkę drzew i karczowanie krzewów z korzeniami, 
- załadunek i transport elementów z wycinki, 
- zagospodarowanie materiału z wycinki, 
- zasypanie dołów z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 
10. Przepisy zwi ązane 

   - nie dotyczy 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
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D.01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
 Specyfikacja  techniczna D.01.02.02 Zdjęcie humusu i darniny odnosi się do wykonania i 
odbioru robót związanych z zdjęciem humusu i darniny, które zostaną wykonane w ramach 
przedmiotowej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do zdj ęcia humusu i/lub darniny 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej 
się do powtórnego uŜycia naleŜy stosować: 
równiarki, 
spycharki, 
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 
koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
uŜycia, naleŜy stosować: 
noŜe do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 
łopaty i szpadle. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport humusu i darniny 
 Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków lokalnych 
i przeznaczenia humusu. 
 Darninę naleŜy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie 
powodujący uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub 
darniny. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. 
 Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.3. Zdjęcie darniny 
 JeŜeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej 
jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę naleŜy zdjąć w sposób, który nie 
spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę naleŜy ciąć w 
regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 
0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,25 metra. 
 NaleŜy dąŜyć do jak najszybszego uŜycia pozyskanej darniny. JeŜeli darnina przed 
powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłoŜenie na gruncie 
rodzimym. JeŜeli brak miejsca na takie rozłoŜenie darniny, to naleŜy ją magazynować w 
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę naleŜy składować w warstwach trawą do 
dołu. W pozostałym okresie darninę naleŜy składować warstwami na przemian trawą do góry i 
trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 
tygodni. 
 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania naleŜy usunąć mechanicznie, z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w ST lub przez 
InŜyniera. 
 
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”  
 
6.2. Kontrola usuni ęcia humusu lub/i darniny 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 
lub/i darniny. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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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”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuŜ drogi lub odwiezieniem na odkład, 
zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 Nie występują. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 33 - 

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.  
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką: 
-      warstw nawierzchni, 
-      krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
-      chodników, 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz 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. 
 
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 do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, moŜe być wykorzystany 
sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 
-      spycharki, 
-      ładowarki, 
-      Ŝurawie samochodowe, 
-      samochody cięŜarowe, 
-      zrywarki, 
-      młoty pneumatyczne, 
-      piły mechaniczne, 
-      frezarki nawierzchni, 
-      koparki. 
 
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 materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
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 robót rozbiórkowych 
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 Roboty rozbiórkowe elementów dróg 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. 
   
 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 ST M.11.01.04 
 
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. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 
M.11.01.04 
 
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 robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
-      dla nawierzchni chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
-      dla podbudowy z kruszywa łamanego – m2 (metr kwadratowy) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki chodników: 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni asfaltowej chodników lub rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej w przypadku nawierzchni z płyt chodnikowych, 
- rozbiórka podbudowy, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem w 
miejsce wskazane przez InŜyniera 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki podbudowy z kruszywa łamanego: 
- rozbiórka warstwy podbudowy, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem w 
miejsce wskazane przez InŜyniera 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
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. 
 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
D.02.00.01. Roboty ziemne – wymagania ogólne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Specyfikacja  techniczna D-01.01.01 „Roboty ziemne – wymagania ogólne” odnosi się do wykona-
nia i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi, które zostaną wykonane w ramach 
przedmiotowej inwestycji 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy dróg i obejmują: 
- wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-V), 
- budowę nasypów drogowych, 
- pozyskiwanie gruntu z dokopu, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego 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. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót 
drogowych. 
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót 
drogowych. 
1.4.12. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
1.4.13. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=
 

gdzie: 
ρd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 
1.4.14. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
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d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.15. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DMU-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości określa PN-S-02205:1998. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem InŜyniera. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie określa wg PN-86/B-02480. 
 
2.3 Grunty i materiały do budowy nasypów 
2.3.1 Ustalenia ogólne  
Dopuszcza się wznoszenie nasypów jedynie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu to 
znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998 i są 
zaakceptowane przez InŜyniera. Akceptacja następuje na bieŜąco, w czasie trwania robót 
ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 
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Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien uŜywać odpowiedniego sprzętu 
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego 
spowodować uszkodzenie innych materiałów wbudowanych w drogę, jak geosiatek, krawęŜników 
itp. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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 przez InŜyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Roboty ziemne naleŜy prowadzić uznając ochronę znaków geodezyjnych w terenie zgodnie z 
ustawą „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”. 
Roboty ziemne prowadzone w rejonie działki 581/3 naleŜy przeprowadzić pod nadzorem 
archeologicznym zleconym przez Zamawiającego. 
 
5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10 % jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
Dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 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 instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami ST 
określonymi w pkt 5. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jako ści wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono dokładnie w pkt 6 
ST D-02.01.01 oraz ST D-02.03.01. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R≥100 m co 50 m na łukach o R< 100 m oraz 
w miejscach, które budzą wątpliwości 

7 Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Wg wskazania inspektora nadzoru 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ w trzech punktach na 1000 
m2 warstwy 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 
cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -
3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 
cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
kategorią ruchu wg PN-S-02205. 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w 
gruncie kategorii I-V” oraz ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”, pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
2. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
5. PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
7. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
8. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
10. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa 

nawierzchni podatnych 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
3. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM 
4. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”. Ustawa z 17 maja 1989. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 41 - 

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-IV 
D.02.03.01. Wykonanie nasypów 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Specyfikacja  techniczna D.02.03.01 „Wykonanie nasypów” odnosi się do wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonania i odbioru wykopów w gruntach kat. I – V oraz wykonanie nasypów, 
które zostaną wykonane w ramach niniejszej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SSST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i obejmują wykonanie nasypów oraz wykopów w gruntach kat. I – V zgodnie z 
Dokumentacja projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 
pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podano w ST D.02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, tablica nr 1. W 
wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w 
stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podział gruntów pod względem przydatności 
do budowy nasypów podano w ST D.02.03.01 Wykonanie nasypów”, pkt 2, tablica 1. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D.02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu 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. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt jest 
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zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyŜej projektowanych rzędnych 
robot ziemnych. 
 
5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia IS, podanego w tablicy 1. 
 
Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 
 

Strefa korpusu 
Minimalna 
wartość IS 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

 
0,97 

 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości IS, 
podanych  
w tabela nr 1. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
 
5.3. Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać 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. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.4. Wykonanie nasypów 
5.4.1 Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w ST D-01.00.00 "Roboty przygotowawcze". 
5.4.1.1 Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypów 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 
górnej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. JeŜeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tabeli nr 2, Wykonawca powinien dogęścić 
podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. Nie dotyczy to powierzchni podłoŜa 
wzmacnianego geosyntetykami (dren francuski), gdzie grunt naleŜy zagęścić w miarę moŜliwości. 
 JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa umoŜliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
5.4.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 
zasad podanych w pkt. 2. 
5.4.3 Zasady wykonywania nasypów 
5.4.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, 
które określono w Dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych zawczasu przez InŜyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać 
następujących zasad : 
- Nasyp naleŜy formować na starannie przygotowanym i zagęszczonym podłoŜu po uprzednim 
starannym wykonaniu schodkowania podłoŜa nasypu w miejscach gdzie jego nachylenie 
przekracza 10% i zgodnie z Dokumentacją projektową. 
- Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
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- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju 
gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu 
moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
- Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 
- Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
- Dolną warstwę nasypu o grubości 0.5 m naleŜy wykonać z gruntu przepuszczalnego 
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
5.4.3.2 Wykonanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemoŜliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność 
gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o 
więcej niŜ 20 % jej wartości. 
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej 
osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu 
JeŜeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umoŜliwia wznoszenie nasypu  
o właściwościach określonych w PN-S-02205, to moŜe on wystąpić do InŜyniera o wydanie 
odpowiedniego zezwolenia. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy 
oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne  
do prawidłowego odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
JeŜeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
Powierzchnie nasypów i wykopów uformowane z gruntów podatnych na uplastycznienie naleŜy 
chronić przed destrukcyjnym oddziaływaniem ruchu pojazdów ułoŜoną dla uszczelnienia drenu 
geowłókninę. 
5.4.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w niskiej temperaturze, przy której nie jest moŜliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem.  
W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
JeŜeli warstwa nie zagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie naleŜy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
5.4.4 Zagęszczenie gruntu 
5.4.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona  z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
W rejonie obiektów budowlanych sąsiadujących z Robotami, zagęszczenie wbudowywanego 
gruntu naleŜy wykonać bez uŜycia cięŜkiego sprzętu wibracyjnego. 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać opinię rzeczoznawcy dotyczącą 
warunków prowadzenia robót w pobliŜu istniejących zabudowań. 
5.4.4.2 Grubość warstwy 
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika 
spulchnienia gruntu oraz załoŜonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej naleŜy 
określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny do zagęszczenia zgodnie z 
zasadami podanymi w pkt 5.4.4.1. 
5.4.4.3 Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 
± 20 % jej wartości. 
JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20 % jej 
wartości to wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody. 
JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 20 % jej wartości, grunt 
naleŜy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy 
gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
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JeŜeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest 
zbliŜona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie 
dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzić laboratoryjnie, z częstotliwością określoną 
w pkt 6.4.3. 
5.4.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, 
dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia IS według BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
 

Strefa nasypu 
Minimalna 
wartość IS  

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
NiŜej leŜące warstwy nasypu do 
głębokości od niwelety robót ziemnych 
1,2 m 

 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
niwelety robót ziemnych poniŜej 1,2 m 

 
0,95 

 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2.2 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
5.4.4.5 Próbne zagęszczenie 
O ile zaŜąda tego InŜynier, Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w 
celu określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego, gwarantujących 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. W takim przypadku właściwe roboty 
związane z wykonaniem korpusu mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników próby 
przez InŜyniera. 
Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300 m2 
powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 
pasmami o szerokości 3,5 - 4,5 m kaŜde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć 
w kaŜdym pasie inną grubość, z tym, Ŝe wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla 
danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa. Grunt ułoŜony na 
poletku według podanej wyŜej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii 
przejść maszyn naleŜy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów 
izotopowych. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 
najmniej 2 powinny umoŜliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 
podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w tabeli 2 
dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 
rozkładanego gruntu. 
5.4.4.6 Dokładność wykonywania nasypów 
Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moŜe być 
większe niŜ 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać +1 cm i -3 cm. 
Szerokość nasypu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm, a 
krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. 
Pochylenie skarp nasypu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10 % jego wartości, 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp 
nasypu 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 InŜyniera. 
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5.5. Odkłady 
5.5.1 Warunki ogólne 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli: 
stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania 
są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 
trasy drogowej 
ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopów 
Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków wówczas, gdy 
zostało to jednoznacznie określone w Dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
InŜyniera. 
5.5.2 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. Roboty te powinny być 
wykonane zgodne z  odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów 
oraz wskazówkami InŜyniera. JeŜeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w 
sposób określony powyŜej, materiały te naleŜy przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być zaakceptowana przez InŜyniera. NiezaleŜnie od tego 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu oraz odpowiednich instytucji 
odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego. 
JeŜeli odkłady są zlokalizowane wzdłuŜ odcinka trasy przebiegającej w wykopie to: 
odkłady moŜna wykonać z obu stron wykopu, jeŜeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 
przy czym odległość podnóŜa skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić : 
nie mniej niŜ 3 metry w gruntach przepuszczalnych 
nie mniej niŜ 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych 
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład naleŜy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20% odkład naleŜy zlokalizować od 
dolnej strony wykopu 
na odcinkach zagroŜonych przez zasypywaniem drogi śniegiem odkład naleŜy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu. 
O ile odkład zostanie zlokalizowany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań InŜyniera. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obciąŜają 
Wykonawcę. 
5.5.3 Zasady wykonywania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi przez InŜyniera. Dodatkowo naleŜy 
przestrzegać ustaleń podanych w normie BN-72/8932-01, to znaczy odkład powinien być 
uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 metra, 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 przez InŜyniera. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są 
warunki określone w p. 5.5.1. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych 
czynności w całości obciąŜa Wykonawcę. 
 
5.6. Ukop i dokop 
Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce dokopu lub ukopu wybrane przez Wykonawcę musi być zaakceptowane przez InŜyniera i 
tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz gruntu na jak najkrótszych odległościach. Ukopy powinny 
mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu i powinny być wykonywane równolegle 
do osi drogi, po jednej lub po obu jej stronach. 
Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 46 - 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody przez InŜyniera. 
Głębokość na jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z ukopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich odspojenia, 
zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez 
Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało 
potwierdzone przez InŜyniera. 
Dno ukopu naleŜy wykonać ze spadkiem od 3 do 5% w kierunku moŜliwego spływu wody.  O ile to 
konieczne, ukop (dokop) naleŜy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
JeŜeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 
 
6.3. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt 5.6 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji projektowej i ST. W czasie 
kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a)     zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji projektowej i ST, 
b)    zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c)     odwodnienia, 
d)    zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
 
6.4. Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów 
6.4.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w Dokumentacji projektowej i ST. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a)     badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b)    badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c)     badania zagęszczenia nasypu, 
d)    pomiary kształtu nasypu. 
e)     odwodnienie nasypu 
6.4.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 2000 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy określić 
następujące właściwości: 
-      skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
-      zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
-      wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
-      wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988, 
-      granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
-      kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
-      wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
6.4.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
a)     prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
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b)    odwodnienia kaŜdej warstwy, 
c)     grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić 
nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d)     przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
6.4.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia IS lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 
określonymi w pkt 5.4.1.1 i 5.4.4.4. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty 
izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia IS powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931, 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 
-      jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości IS, 
-      jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.4.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
-      prawidłowości wykonania skarp, 
-      szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji 
projektowej i ST. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w Dokumentacji projektowej. 
 
6.5. Sprawdzenie jako ści wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w Dokumentacji projektowej i ST. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a)     prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b)    odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c)     właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
 
6.6. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 
7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, nasypu. 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości 
nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do 
budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości 
gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako róŜnica 
objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu i zastrzeŜeń sformułowanych w pkt 5.5. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
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D.04.00.00. PODBUDOWY 
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło Ŝa 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa gruntowego w ramach przedmiotowej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni przy dojściach do 
obiektu mostowego, objętego opracowaniem projektowym.   
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
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 
 Nie występują. 
 
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 do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoŜa. 
 
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 materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4. 
 
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. 
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest 
moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 
10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe (wykonany nasyp), powinno być 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umoŜliwiają uzyskanie 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 InŜyniera, 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: 
-  Górna warstwa o grubości 20 cm  -  miniemalna wartość wskaźnika Is=1,00 
-  Na głębokości poniŜej 20cm od powierzchni podłoŜa wg D–020301 „Roboty ziemne. Budowa 
nasypów” 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego powyŜej. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie 
obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 
 PodłoŜe (koryto) 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 przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoŜe (nasyp) przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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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 w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa 
Lp. Wyszczególnienie 

badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co najmniej 2 razy po kaŜdej stronie mostu 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna co najmniej 2 razy po kaŜdej stronie mostu 
4 Spadki poprzeczne *) co najmniej 2 razy po kaŜdej stronie mostu 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoŜa 

co najmniej 2 razy po kaŜdej stronie mostu 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa na wybudowanym nasypie) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysoko ściowe 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm.  
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 
[5] nie powinien być mniejszy od podanego punkcie 5.4. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
  
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego 
podło Ŝa) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
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 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D. 00.00.00. 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• koszt dostawy sprzętu i ewentualny koszt dostawy pospółki na zasypkę wraz z kosztami 

zakupu i transportu, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

składowisko wraz z kosztami utylizacji lub składowania, 
• profilowanie dna koryta lub podloŜa, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

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

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstr ukcyjnych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Specyfikacja  techniczna odnosi się do wykonania i odbioru robót dotyczących  oczyszczenia i 
skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni w celu uzyskania wiązań 
międzywarstwowych, które zostaną wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SSST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie do robót dotyczących oczyszczenia i 
skropienia emulsją asfaltową poniŜszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni mające na celu 
uzyskanie wiązań międzywarstwowych: 
- istniejących warstw nawierzchni po frezowaniu 
- warstwy wiąŜącej z mieszanki mineralno - bitumicznej 
Czyli dotyczy oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni przed 
ułoŜeniem kaŜdej następnej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i określeniami 
podanymi w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Do skropienia naleŜy uŜyć emulsję asfaltową kationową o właściwościach jak w pkt. 2.3 
posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM.  
Współczynnik pH kationowej emulsji asfaltowej do skropienia podłoŜa zawierającego cement 
powinien być nie mniejszy niŜ 4. 
 
2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej sz ybkorozpadowej K1-65 

Badania właściwości Metoda badania Wymagania 
Zawartość lepiszcza, % wg WT EmA-94pkt 6.2 64-66 
Lepkość wg Englera, OC PN-77/C-04014 > 6 
Jednorodność, % φ 0,63 mm wg WT EmA-94 pkt 6.6 < 0,10 
Jednorodność, % φ 0,16 mm wg WT EmA-94 pkt 6.6 < 0,25 
Trwałość, % φ 0,63 mm po 4 tygodniach wg WT EmA-94 pkt 6.6 < 0,4 
Sedymentacja, % wg WT EmA-94 pkt 5.8 5,0 
Przyczepność, % wg WT EmA-94 pkt 6.9 85 
Indeks rozpadu wg WT EmA-94 pkt 6.10 < 80 

 
2.4. Składowanie lepiszcza 
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. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy zachować następujące warunki: 
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ 3OC. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne. NaleŜy uŜyć 
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. NaleŜy 
uŜywać szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające. 
Sprzęt pomocniczy: 
- spręŜarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne. 
 
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, 
- ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające 
zaleŜności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 
- ciśnieniem lepiszcza, 
- obrotami pompy, 
- prędkością jazdy skrapiarki, 
- temperaturą lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10 % od ilości załoŜonej. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 
4. 
 
4.2. Transport lepiszcza 
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się 
stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu 
emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie 
większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.2. 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, wyjątkowo ze względu na uciąŜliwość dla otoczenia, bezpośrednio przed 
skropieniem warstwa moŜe być oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni  
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.  
JeŜeli do oczyszczenia warstwy była uŜywana woda to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić 
dopiero po wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy moŜna rozpocząć po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia. 
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Powierzchnia powinna być skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody lub 
upłynniacza: 
- 8 h w przypadku zastosowania powyŜej 1,0kg/m2 emulsji, 
- 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
- 0,5 h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposaŜoną w rampę skrapiającą. 
Do skropienia warstw bitumicznych naleŜy stosować emulsję asfaltową kationową 
szybkorozpadową, do skropienia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie emulsją średniorozpadową. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale 20-40OC. W razie 
potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości 
załoŜonej z tolerancją ± 10 %. 
Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłoŜono nadmierną ilość lepiszcza rozłoŜyć warstwę 
suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 24 godzin, a w 
razie potrzeby na okres dłuŜszy, w celu umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i 
odparowania wody z emulsji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badania kontrolne 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. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej do skropienia poszczególnych 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 
- istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego po zfrezowaniu             0,2-0,5 kg/m2 
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  0,5-0,7 kg/m2 
- podbudowa z betonu asfaltowego i warstwa wyrównawcza  0,3-0,5 kg/m2 
- warstwy wiąŜąca      0,1-0,3 kg/m2 
 
6.3. Badania i kontrola w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta, z tym, Ŝe Wykonawca powinien 
kontrolować dla kaŜdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkość wg PN-77/C-04014. 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w 
opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy 
nawierzchni lub podbudowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
określonych w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”. pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostkowa 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m2 (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia 
emulsją asfaltową powierzchni warstwy nawierzchni wg dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa oczyszczenia obejmuje: 
- mechaniczne oczyszczenie kaŜdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodą lub 
uŜyciem spręŜonego powietrza, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
Cena jednostkowa skropienia obejmuje: 
- zakup i dostarczenie lepiszcza, 
- napełnienie skrapiarek z podgrzaniem lepiszcza do wymaganej temperatury, 
- skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w ST, lub w ilości ustalonej w próbnym 
skropieniu i uzgodnionej z InŜynierem, 
- utrzymanie w naleŜytym stanie skropionej warstwy do czasu zabudowy kolejnej warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
1. PN-S-96025  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej lepkościomierzem 
Englerta 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone do 
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992r. 
2. Zeszyt Nr 4 IBDiM “Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”. 
3. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. GDDP 
Warszawa 1998. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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D.04.04.00. Podbudowa  z  kruszyw. Wymagania ogólne  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie w ramach budowy przedmiotowego zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i 
obejmują ST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego wykonana zostanie jako element 
konstrukcji jezdni i chodników 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
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. Rodzaje materiałów 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
kruszywo na podbudowę nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów 
 
 krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
Wymagania 

kruszywa 
naturalne kruszywa łamane 

Podbudowa 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Chodniki + wjazdy nawierzchnia 

 

Badania 
według 

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

od 2  do 12 od 2 do 12 
PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej 
niŜ 

10 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 
niŜ 

45 40 

PN-B-06714 
-16 [4] 

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

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

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

od 30  do 70 od 30 do 70 

BN-64/8931 
-01 [26] 
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6 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niŜ 

 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niŜ 

4 5 
PN-B-06714 

-18 [6] 

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

 
10 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy 
i Ŝela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niŜ 

 

- 

 

- 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

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

 
1 

 
1 PN-B-06714 

-28 [9] 

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

 
 
 

60 
 
- 

 
 
 

60 
 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.4. Woda 

 NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
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 do wykonania robót 
  Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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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 materiałów 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5. 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. Przygotowanie podło Ŝa 
 PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 
„koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

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

milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn warstwy odsączającej, w 

milimetrach. 
  Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  

 
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 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 
ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

1 Uziarnienie mieszanki  co najmniej 2 razy  

2 Wilgotność mieszanki  co najmniej 2 razy  

3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 2 razy  

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie 
rzadziej niŜ 2 razy po kaŜdej stronie mostu, lub według zaleceń InŜyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności InŜyniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  
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6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  
tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  co najmniej 2 razy  

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna co najmniej 2 razy  

4 Spadki poprzeczne*) co najmniej 2 razy  

5 Rzędne wysokościowe co najmniej 3 razy  

6 Ukształtowanie osi w planie*) co najmniej 2 razy  

7 Grubość podbudowy  co najmniej 2 razy  

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 
 

co najmniej 2 razy  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 
cm, -5 cm. 
  

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy  

 Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ +10%, -
15%. 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
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poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

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

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
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  m2 (metr kwadratowy) podbudowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Przepisy zwi ązane 
Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-42 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności 

w bębnie Los Angeles 
10. PN-B-11111 kruszywa mineralne. kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
11. PN-B-11112 kruszywa mineralne. kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
12. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15. BN-84/6774-02 kruszywo mineralne. kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

Uwaga: 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 63 - 

Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 64 - 

D.04.04.02. Podbudowa  z  kruszywa  łamanego stabil izowanego  mechanicznie 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte są w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
1.3. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
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-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
 
3. SPRZĘT 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
 Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
 Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 
podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z 
zasadami określonymi w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie 
z ustaleniami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
-      przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
-      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
-      rozłoŜenie mieszanki, 
-      zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
-      utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 10. 
 

Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
 Specyfikacja  techniczna D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” odnosi się do 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, które 
zostaną wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1 wg PN-S-96025:2000 
i obejmują wykonanie niŜej wymienionych warstw konstrukcyjnych zgodnie z lokalizacją określoną 
w Dokumentacji projektowej: 
warstwy ścieralnej o grubości  4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W50/70 
warstwy wiąŜącej o grubości  8 cm z betonu asfaltowego AC 20 W50/70 
 
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. 
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. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DMU-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 DMU-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Asfalt 
Do betonów asfaltowych naleŜy stosować asfalt drogowy D50 wg PN-C-96170:1965 
o następujących podstawowych wymaganiach: 
Asfalt D50 
- penetracja w temp. 25OC                  45 – 60  
- temperatura mięknienia TPiK    50 – 57OC 
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- temperatura łamliwości, nie więcej niŜ    - 9OC 
- ciągliwość w temperaturze 25OC, nie mniejsza niŜ   100 cm 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego 
 

Lp. Rodzaj materiału, nr normy Wymagania wobec 
materiałów 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998  
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 
kl. I, II1); gat.1, 2 
 
kl. I; gat. 1 

2 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84  

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

3 Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 
 

podstawowy 
 

4 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965  

 
D 50 

5 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97  

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 
1 

 
2.3. Wypełniacz 
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
2.4. Kruszywo 
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. Emulsja asfaltowa kationowa 

Lp. Rodzaj materiału, nr normy Wymagania wobec 
materiałów dla kategorii 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998  
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 
kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
2 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84 

 
kl. I; gat.1 

3 Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 
 

podstawowy 
 

4 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965  

D 503), D 70 

5 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97  

DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. 
I;  gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z 
innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i 
piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 
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NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT. 
EmA-99. 
 
2.6. Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny jest wymagany do warstwy ścieralnej na trasie zasadniczej. Decyzję dotyczącą 
ewentualnego zastosowania środka adhezyjnego w pozostałych przypadkach podejmie InŜynier 
na podstawie wyników prób przyczepności asfaltu do kruszywa dostarczonych przez Wykonawcę. 
Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBDiM i atest 
producenta.  
Środki adhezyjne naleŜy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DMU-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 ST DMU-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. 
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych, 
- bębnach blaszanych, 
- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 
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. 
NaleŜy stosować samochody termosy z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system 
ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera.  
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. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej ścieralnej 
i wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla: próbki powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w 
tablicy 4. 
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać odpowiednie wymagania podane w 
tabeli 4 i 6. 
Tabela 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
wiąŜącej,ścieralnej i wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 

Rodzaj betonu asfaltowego Wymiar oczek sit #, mm 
 

 0/16  

Przechodzi przez:    
25,0    
20,0  100÷100  
16,0  90÷100  
12,8  80÷100  
9,6  70÷88  
8,0  63÷80  
6,3  55÷70  
4,0  44÷58  
2,0  30÷42  
zawartość ziaren > 2,0 mm  (58÷70)  
0,85  18÷28  
0,42  12÷20  
0,30  10÷18  
0,18  8÷15  
0,15  7÷14  
0,075  6÷9  
Orientacyjna zawartość asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej,  %, 
m/m 

 4,8÷6,0  

 
Tabela 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwy wiąŜącej ścieralnej i 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 
 
Lp Właściwości Rodzaj betonu asfaltowego 

1 Uziarnienie mieszanki, mm  0/16  
2 Moduł sztywności pełzania1), MPa  ≥ 14,0  
3 Stabilność wg metody Marshalla w 

temperaturze 60oC, zagęszczonych 2x75 
uderzeń, kN 

 ≥ 10,02)  

4 Odkształcenie próbek j.w., mm  od 2,0 do 
4,5 

 

5 Wolna przestrzeń w próbkach j.w.,%, v/v  od 2,0 do 
4,0 

 

6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach j.w., 
% 

 od 78,0 do 
86,0 

 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  ≥ 100,0  
8 Grubość warstwy z MMA  -  
9 Wolna przestrzeń w warstwie v/v ,%  od 3,0 do  
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5,0 
1) dotyczy tylko fazy projektowania recepty 
2) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń 

 
5.3. 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 powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości 
w zaleŜności od temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić 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 ±5OC. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla asfaltu D50 145OC÷165OC 
- dla asfaltu D70 140OC÷160OC 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza, asfaltu uzyskać 
właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- dla asfaltu D50 140OC÷170OC 
- dla asfaltu D70 135OC÷165OC 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 
wytwarzania) oraz o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad 
produkcyjny. 
 
5.4. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe pod warstwy ścieralne stanowią warstwy wiąŜące z betonu asfaltowego wykonane wg 
niniejszej ST. 
PodłoŜe pod warstwę wiąŜącą stanowi warstwa podbudowy z betonu asfaltowego BA 0/25 
wg ST D-04.07.01. oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg ST 
D-04.04.02. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.  
Nierówności podłoŜa nie powinny być większe od podanych w tabeli 7.  
 
Tabela 7. Maksymalne nierówności podłoŜa, mm 
 

PodłoŜe pod warstwę Lp. 

ścieralną wiąŜącą, 
wyrównawczą 

1 12 15 
 
W przypadku, gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy 
wyrównać poprzez frezowanie lub/i ułoŜenie nowej warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją 
asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 8. 
 
Tabela 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji  
 

Lp. PodłoŜe do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 0,3÷0,5 

2 
Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 0,5÷0,7 

3 Nawierzchnia po frezowaniu 0,2÷0,5 
 
Przy skrapianiu warstwy wiąŜącej przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej, ilość asfaltu (po 
odparowaniu) powinna wynosić 0,1÷0,3 kg/m2.  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie 
wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
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0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji, 
2 h przy ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji. 
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez InŜyniera. 
Połączenia międzywarstwowe określa ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych”. 
 
5.5. Warunki przyst ąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia w 
ciągu doby była nie niŜsza od +10OC. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 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 InŜyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego 
zarobu.  
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych tabeli 9. 
 
Tabela 9. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 

1 Ziarna pozostające na sitach o 
oczkach #(mm) 
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 
6,3; 4,0; 2,0 

±4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 
0,075 

±2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito 
o oczkach #(mm) 0,075 

±1,5 

4 Asfalt ±0,3 
 
5.7. Odcinek próbny 
Dla projektowanej drogi , jeŜeli zaŜąda tego InŜynier, 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 winien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 
 
5.8. Wbudowanie i zag ęszczenie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposaŜoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
projektową.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym 
na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- dla asfaltu D50 130OC, 
- dla asfaltu D70 125OC. 
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułoŜonej warstwy powinien być ≥ 100,0 %. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi 
drogi. 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 73 - 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST DMU-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania pełne lepiszcza, 
wypełniacza, destruktu asfaltowego oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. Badania pełne 
naleŜy takŜe wykonać przy zmianie pochodzenia materiału. W takim przypadku powinna zostać 
równieŜ opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszankę mineralno-asfaltową. 
 
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 tabeli 10. 
 
Tabela 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba badań na dziennej dział
ce roboczej 

1 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 
w wytwórni i uziarnienie mieszanki mineralnej 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Skład destruktu asfaltowego (uziarnienie kruszywa i 
zawartość asfaltu) 

1 próbka na 500 Mg destruktu 

3 Właściwości asfaltu (badania niepełne) dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
4 Właściwości wypełniacza (badania niepełne) 1 na 100 Mg 
5 Właściwości kruszywa (badania niepełne) przy kaŜdej zmianie  
6 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 
dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowania 

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
9 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

 
Wartości podane w tablicy 10 nie dotyczą zjazdów, dla których zakres i częstotliwość badań 
zostaną uzgodnione z InŜynierem i zapisane w PZJ. 
6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tabeli 9. 
6.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Uziarnienie mieszanki mineralnej naleŜy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji. Krzywa 
uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 
Dla kaŜdej cysterny naleŜy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 
- penetracji w temp. 25OC, 
- temperatury mięknienia PiK. 
Asfalt z dostawy naleŜy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu 
następujących warunków: 
- wyniki badań sprawdzających j.w. są zgodne z wymaganiami określonymi w  pkt. 2.2 , 
- wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do 
dostawy, są zgodne z wymaganiami określonymi w  pkt. 2.2. 
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić, zgodnie z pkt. 2.3, właściwości 
wypełniacza w zakresie: 
- uziarnienia, 
- wilgotności. 
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 
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Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i w ST. 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura moŜe być równieŜ odczytywana 
lub rejestrowana automatycznie z  urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 
Dokładność pomiaru ±2OC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST. 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania. 
6.3.10. 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 tabela 11. 
 
Tabela 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
 

Lp. Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy Wg wskazania inspektora nadzoru 
2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy 
4 Spadki poprzeczne warstwy 
5 Rzędne wysokościowe warstwy 
6 Ukształtowanie osi w planie 

 
na prostej nie rzadziej niŜ co 20 m, na łuku 
poziomym nie rzadziej niŜ co 10m 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź 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. 
 
Wartości podane w tablicy 11 nie dotyczą zjazdów, dla których zakres i częstotliwość badań 
zostaną uzgodnione z InŜynierem i zapisane w PZJ. 
6.4.2. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy 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 nie powinny być 
większe od podanych w tabeli 12, 13 oraz 14. 
 
Tabela 12. Wskaźnik IRI w metodzie profilometrycznej pomiaru równości podłuŜnej mm/m 
 

Lp  50% 80% 100% 

1 ścieralna i wyrównawcza ≤2,8 ≤3,9 ≤4,9 
2 wiąŜąca ≤3,4 ≤4,8 ≤6,8 

 
Wymagana równość podłuŜna jest określona przez wartość wskaźnika, których nie moŜna 
przekroczyć na 50%, 80% i 100%, długości badanego odcinka nawierzchni. 
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Tabela 13. Odchylenie nierówności w metodzie łaty i klina dla pomiarów równości podłuŜnej w 
mm. 
 

Lp  95% 100% 

1 ścieralna i wyrównawcza ≤6 ≤7 
2 wiąŜąca ≤9 ≤10 

 
Wymagana równość podłuŜna jest określona poprzez wartości odchyleń równości, które nie mogą 
być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% i 100% wszystkich pomiarów na 
badanym, odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią w danym profilu. 
 
Tabela 14. Odchylenie nierówności w metodzie łaty i klina dla pomiarów równości poprzecznej w 
mm. 
 

Lp  90% 100% 

1 ścieralna i wyrównawcza ≤6 ≤12 
2 wiąŜąca ≤9 ≤18 

 
Wymagana równość poprzeczna jest określona poprzez wartości odchyleń równości, które nie 
mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% wszystkich pomiarów na 
badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią w danym profilu. 
 
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. 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją projektową, z tolerancją ±10%.  
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 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
6.4.9. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednorodną teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych porowatych, łuszczących się i spękanych. 
6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w tabeli 4. 
6.4.11. 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. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DMU-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 ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DMU-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, 
- dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
- skropienie międzywarstwowe, 
- dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w miejsce wbudowania, 
-wykonanie odcinka próbnego, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
1. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
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-EN 12697-

2:2008 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

9. PN-EN 12697-
5:2008 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 5 Oznaczanie gęstości 

10. PN-EN 13108-
2:2008 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 2: Beton asfaltowy 
do bardzo cienkich warstw 

11. PN-EN 13108-
8:2008 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 8: Destrukt 
asfaltowy 

12. PN-EN 13108-
21:2008 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji 

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
10. 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 1997 r. 
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM – 1999 r. 
3. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, 
Warszawa, 1984 r.. 
4. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM – Zeszyt 48/1995. 
5. 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). 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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D.05.03.06. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – em ulsyjnej wbudowywanej na 
zimno. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z mieszanek 
mineralno-emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z zastosowaniem mieszanek mineralno-emulsyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodą, przy jednoczesnym 
zastosowaniu emulgatora kationowego. 
1.4.2. Emulsja asfaltowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie rozpadu, by moŜliwe 
było całkowite otoczenie mieszanki mineralnej, nadanie jej urabialności na czas transportu i 
wbudowania. 
1.4.3. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa - emulsja charakteryzująca się krótkim czasem 
rozpadu po zetknięciu się z kruszywem. 
1.4.4. Mieszanka mineralna - mieszanka wypełniacza kamiennego z kruszywem łamanym 
granulowanym, zestawiona w odpowiednich proporcjach. 
1.4.5. Mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednią ilością 
emulsji asfaltowej wolonorozpadowej, wytwarzana i wbudowywana na zimno. 
1.4.6. Asfalt rezydualny - asfalt pozostały w mieszance po rozpadzie emulsji. 
1.4.7. Emulgator - substancja powierzchniowo czynna ułatwiająca tworzenie się emulsji i nadająca 
jej wymaganą trwałość. 
1.4.8. Domieszka upłynniająca - domieszka lekkich frakcji uzyskanych w wyniku destylacji ropy 
naftowej. 
1.4.9. Domieszka fluksująca - domieszka frakcji olejowych uzyskanych w wyniku destylacji węgla 
kamiennego. 
1.4.10. 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. 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. Asfalt  
 Do wytwarzania emulsji asfaltowej wolnorozpadowej, przeznaczonej do produkcji 
mieszanek mineralno-emulsyjnych, naleŜy stosować asfalt D 100 odpowiadający wymaganiom 
normy PN-C-96170 [11]. 
 Do wytwarzania emulsji do warstwy ścieralnej naleŜy uŜywać asfaltu D 100 bez 
domieszek upłynniających lub fluksujących. 
 Do wytwarzania emulsji do warstwy wiąŜącej moŜna uŜywać asfaltu D 100 bez 
domieszek lub z domieszkami upłynniającymi albo fluksującymi. 
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 Dopuszczalna zawartość domieszek: 
domieszki upłynniające do 3% masy asfaltu, 
domieszki fluksujące od 1 do 1,5% masy asfaltu. 
 
2.3. Emulsja asfaltowa  

2.3.1. Wymagania dla emulsji 
 Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych wg niniejszych ST stosuje się 
kationowe emulsje wolnorozpadowe. 
 Emulsje powinny spełniać wymagania zawarte w WT.EmA-94 [19] dla drogowej 
kationowej emulsji asfaltowej klasy K 3 z szeregiem obostrzeń oraz dodatkowych wymogów. 
 Wymagania dla emulsji zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji wolnorozpadowych 
Lp. Właściwości Wymagania 

Przeznaczenie emulsji 
Badania 

  warstwa 
ścieralna 

warstwa 
wiąŜąca 

według 

1 Zawartość asfaltu, % m/m 60 ±2  
lub 65 ±2 

65 ±2 WT.EmA-94 [19] 

2 Lepkość wg Englera w 20o C, oE od 4 do 7 od 11 do 
13 

WT.EmA-94 [19] 

3 Jednorodność, pozostałość na 
sicie 0,063 mm, % masy 

< 0,15 < 0,15 WT.EmA-94 [19] 

4 Sedymentacja po 5 dniach w 
cm3 

< 4 < 4 WT.EmA-94 [19] 

5 Trwałość podczas 
magazynowania, pozostałość na 
sicie 0,063 mm po       4 
tygodniach, % m/m 

 
< 0,5 

 
< 0,5 

 
WT.EmA-94 [19] 

6 Wskaźnik rozpadu na mączce 
kwarcowej w g/100 g 
wartość wymagana 
wartość optymalna 

 
 
> 150 
od 180 do 
200 

 
 
> 100 
od 120 do 
150 

 
 
WT.EmA-94 [19] 

7 Przyczepność do kruszywa w % > 70 > 70 WT.EmA-94 [19] 
8 Odporność na wstrząsy, h 2 2 WT.EmA-94 [19] 
 
2.3.2. Magazynowanie emulsji 
 Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych (cysterny, 
autocysterny, beczki itp.) lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie 
naleŜy stosować zbiornika typu walczaka, leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej 
powierzchni „koŜucha” asfaltowego, zatykającego później przewody. 
 Przy magazynowaniu emulsji naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 
nie naleŜy nalewać emulsji do pojemników i zbiorników zanieczyszczonych sypkimi materiałami 
mineralnymi, 
pojemniki i zbiorniki powinny być czyste, bez resztek innych lepiszcz (w tym emulsji) lub 
materiałów. Przed pierwszym uŜyciem naleŜy zbiornik przeczyścić parą, a następnie roztworem 
kwasu solnego o stęŜeniu nie przekraczającym 0,001%, 
nie naleŜy nalewać do jednego pojemnika lub zbiornika, emulsji róŜnego rodzaju lub o róŜnym 
składzie, a takŜe wytworzonych przy zastosowaniu róŜnych emulgatorów, 
nie naleŜy nalewać emulsji do zbiornika wierzchem ze znacznej wysokości, gdyŜ emulsja 
uderzając o dno zbiornika lub w powierzchnię znajdującej się w nim emulsji ulegnie rozpadowi, 
czas magazynowania emulsji nie powinien przekraczać okresu 3 miesięcy od momentu jej 
wyprodukowania, 
temperatura przechowywanej emulsji nie powinna nigdy być niŜsza niŜ 3o C. 
 
2.4. Wypełniacz  

 Do wytwarzania mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno naleŜy stosować 
wypełniacz podstawowy wg PN-S-96504 [13]. 
 Wymagania dla wypełniacza zestawiono w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla wypełniacza 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Zawartość ziarn mniejszych od: 

- 0,180 mm, % m/m 
 
100 
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- 0,150 mm, % m/m 
- 0,075 mm, % m/m 

≥ 95 
≥ 80 

PN-S-96504 [13] 

2 Wilgotność, % m/m, nie większa niŜ: 3 PN-S-96504 [13] 
3 Powierzchnia właściwa, cm2/g od 2500 do 

4500 
PN-B-04300 [1] 

 
 Magazynowanie wypełniacza powinno odbywać się zgodnie z normą PN-S-96504 [13]. 
 
2.5. Kruszywo  
 Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych stosuje się następujące kruszywa: 
piasek łamany, 
kruszywo drobne garnulowane, 
grys, 
niesortowane kruszywo granulowane. 
2.5.1. Piasek łamany 
 Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej naleŜy stosować piasek łamany, 
odpowiadający wymaganiom zawartym w PN-B-11112 [10]. 
 Wymagania dla piasku łamanego zestawiono w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania dla piasku łamanego 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % 

m/m, nie więcej niŜ: 
0,1 PN-B-06714-12 [3] 

2 Wskaźnik piaskowy, nie większy niŜ: 65 BN-64/8931-01 [16] 
3 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych. Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 [8] 

4 Zawartość nadziarna powyŜej 2 mm, % 
m/m, nie więcej niŜ: 

15 PN-B-06714-15 [2] 

2.5.2. Kruszywo drobne granulowane 
 Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej naleŜy stosować kruszywo drobne 
granulowane, odpowiadające wymaganiom PN-B-11112 [10]. 
 Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego zestawiono w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % 

m/m, nie więcej niŜ: 
0,1 PN-B-06714-12 [3] 

2 Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niŜ: 65 BN-64/8931-01 [16] 
3 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych. Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 [8] 

4 Zawartość nadziarna, % m/m, nie 
więcej niŜ: 

15 PN-B-06714-15 [2] 

2.5.3. Grys 
 Grysy stosowane do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11112 [10] dla klasy I, gat. 1. 
 Do mieszanek na warstwy wiąŜące nawierzchni dopuszcza się kruszywo klasy II, gat. 1. 
 Wymagania dla grysów w zaleŜności od klas i gatunków zestawiono w tablicach             
5 i 6. 
 
Tablica 5. Wymagania dla grysów w zaleŜności od klasy 
Lp. Właściwości Wymagania Badania 
  klasa I klasa II według 
1 Ścieralność w bębnie kulowym - po 

pełnej liczbie obrotów, % ubytku 
masy, nie więcej niŜ: 
po 1/5 pełnej liczby obrotów, % 
ubytku masy w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ: 

 
 
25 
 
 
 
25 

 
 
35 
 
 
 
30 

 
 
PN-B-06714-42 [9] 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej 
masy kruszywa, %, nie więcej niŜ: 
frakcja od 4 do 6,3 mm 

 
 
1,5 

 
 
2,0 

 
 
PN-B-06714-18 [5] 
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frakcja powyŜej 6,3 mm 1,2 2,0 
3 Odporność na działanie mrozu, % 

ubytku masy, nie więcej niŜ: 
2,0 4,0 PN-B-06714-20 [7] 

4 Odporność na działanie mrozu wg 
zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, % ubytku masy, nie 
więcej niŜ: 

 
10 

 
30 

 
PN-B-06714-19 [6] 

Tablica 6. Wymagania dla grysu w zaleŜności od gatunku 
Lp. Właściwości Wymagani

a  gat. 1 
Badania według 

1 Skład ziarnowy 
zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 
odsianych na mokro dla frakcji, % m/m 
      w grysie powyŜej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 
zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, 
% m/m, nie mniej niŜ: 
      w grysie powyŜej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 
zawartość podziarna dla frakcji, % m/m, 
nie więcej niŜ: 
      w grysie powyŜej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 
zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej 
niŜ: 

 
 
 
1,5 
2,0 
 
 
85 
80 
 
 
10 
15 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
PN-B-06714-15 [2] 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % 
m/m, nie więcej niŜ: 

0,1 PN-B-06714-12 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % m/m, nie 
więcej niŜ: 

25 PN-B-06714-16 [4] 

Cd. tablicy 6 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 

Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niŜ: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 [8] 

2.5.4. Niesortowane kruszywo granulowane 
 Jest rzeczą poŜądaną aby frakcje wypełniaczowe pochodziły z tej samej skały co 
szkielet mineralny. W związku z tym dopuszcza się stosowanie do mieszanek na warstwę 
ścieralną niesortowanego kruszywa granulowanego od 0 do 10 mm uzupełnionego ewentualnie o 
dodatek potrzebnych frakcji. 
 Niesortowane kruszywo granulowane od 0 do 10 mm powinno spełniać wymagania 
gatunkowe zestawione w tablicy 7. 
Tablica 7. Wymagania dla niesortowanego kruszywa granulowanego 
Lp. Właściwości Wymagani

a   
Badania według 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % 
masy, nie więcej niŜ: 

0,1 PN-B-06714-12 [3] 

2 Wskaźnik piaskowy nie mniejszy niŜ 65 BN-64/8931-01 [16] 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 

Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niŜ: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 [8] 

4 Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ, % 5 PN-B-06714-15 [2] 
 Frakcje powyŜej 2 mm niesortowanego kruszywa granulowanego powinny spełniać 
wymagania klasowe jak dla grysów w p. 2.5.3, tablica 5. 
2.5.5. Składowanie kruszywa 
 Warunki składowania kruszywa oraz lokalizacja składowiska powinny być uzgodnione z 
InŜynierem przed rozpoczęciem dostawy kruszywa. Na składowiskach powinny być wyznaczone 
drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. PodłoŜe 
składowiska musi być utwardzone, równe i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. Poszczególne kruszywa naleŜy składować 
oddzielnie, w zasiekach, odpowiednio wysokich i szczelnych, uniemoŜliwiających mieszanie się 
sąsiednich pryzm materiału. 
 Kruszywa przeznaczone do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej muszą być 
zabezpieczone przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń, a składowiska kruszywa tak 
zorganizowane, aby kruszywo utrzymywało określoną wilgotność. 
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 Mieszanka kruszywa od 2 do 14 mm powinna po skomponowaniu charakteryzować się 
średnią wilgotnością 1,3 ± 0,4% 
 
2.6. Kraw ęŜniki  
 KrawęŜniki stosowane do obramowania nawierzchni z mieszanek mineralno-
emulsyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w BN-66/6775-01 [14] i BN-80/6775-
03/04 [15]. 
 
2.7. Mieszanka mineralno-emulsyjna  
2.7.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej dla warstwy wiąŜącej 
 Dla warstwy wiąŜącej uziarnienie od 2 do 14 mm charakteryzujące się krzywą typu 
nieciągłego, podano w tablicy 8. 
Tablica 8. Rzędne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki mineralnej od 2 do 14 mm 
     na warstwę wiąŜącą 

Przechodzi przez sito # mm % 
16 
14 
12,8 
10 
8 
6,3 
2 
1 
0,075 

100 
od 90 do 100 
od 75 do 95 
od 60 do 75 
od 30 do 60 
od 15 do 40 
od 3 do 7 
od 0 do 5 
od 0 do 2 

2.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej dla warstwy ścieralnej 
 Dla warstwy ścieralnej uziarnienie od 0 do 10 mm charakteryzujące się krzywą typu 
ciągłego, podano w tablicy 9. 
Tablica 9. Rzędne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki mineralnej od 0 do 10 mm 
     na warstwę ścieralną 

Przechodzi przez sito # mm % 
12,8 
10 
6,3 
2 
0,075 

100 
od 95 do 100 
od 65 do 55 
od 30 do 45 
od 6do 9 

 
 Jako rozwiązanie optymalne wskazane jest przyjmować krzywą o rzędnych podanych w 
tablicy 10. 
 
 
Tablica 10. Rzędne optymalnej krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej na warstwę 
      ścieralną 

Przechodzi przez sito # mm % 
10 
6,3 
2 

100 
60 
40 

 
 Optymalna zawartość frakcji wypełniaczowej, poniŜej 0,075 mm wynosi od 7             do 
8%. 
 PowyŜsze dane o optymalnym uziarnieniu mieszanki wynikają z wielu lat doświadczeń - 
Bulletin de Liaison nr 136 [21]. 
2.7.3. Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwę wiąŜącą 
 Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwę wiąŜącą powinna spełniać następujące 
wymagania: 
a) Zawartość lepiszcza 
 Wartości graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsję: od 3,5 do 4,0% 
 Wartości optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsję: od 3,7 do 3,8% 
b) Zawartość wody 
 Optymalna zawartość wody jest określona pośrednio poprzez określenie średniej 
wilgotności mieszanki kruszywa w p. 2.5.5. 
 Zawartość wody ma istotny wpływ na urabialność mieszanki w momencie 
przygotowywania mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz w trakcie jej rozkładania i zagęszczania. 
 Przy zbyt niskiej zawartości wody, emulsja nie pokryje wszystkich ziarn kruszywa. 
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 Przy produkcji tego typu mieszanki, woda pochodzi wyłącznie ze stosowanej 65% 
emulsji oraz z kruszywa, które musi charakteryzować się średnią wilgotnością wymaganą w p. 
2.5.5. 
c) Zawartość wolnych przestrzeni od 20 do 24% 
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej 
 Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu nieciągłego powinna 
charakteryzować się następującymi cechami mechanicznymi, oznaczonymi według 
zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w opracowaniu pt. - „metoda postępowania LCPC w 
ParyŜu” [22]: 
wytrzymałość na ściskanie proste (Rc) próbek nienasyconych wodą większa niŜ                     2,5 
MPa, 
stosunek wytrzymałości na ściskanie proste (I/Rc) próbek nasyconych wodą do nienasyconych 
wodą większy niŜ 0,60, 
zagęszczenie (c) większe niŜ 78% (stosunek gęstości pozornej do max gęstości pozornej próbki). 
 Jako zastępcze dopuszcza się kryteria ustalone przez IBDiM w Warszawie w pracy 
„Sprawozdanie z tematu TN-158” [20]. 
 Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej typu betonowego przyjmuje się na 
podstawie metody Marshalla: 
stabilność, nie mniej niŜ 100 daN, 
odkształcenie, nie więcej niŜ 5 mm. 
2.7.4. Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwę ścieralną 
 Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwę ścieralną powinna spełniać następujące 
wymagania: 
a) Zawartość lepiszcza 
 Wartości graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsję: od 4,9 do 6,4% 
 Wartości optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsję: od 5,5 do 6,0% 
b) Zawartość wody 
 Wpływ zawartości wody jak w p. 2.7.3. 
 Zawartość wody w mieszance o uziarnieniu typu ciągłego moŜe się wahać w granicach: 
od 6,5 do 9%. 
 Za wartość optymalną przyjmuje się zawartość wody od 6 do 7%. 
 Dodatek wody, poza wodą z emulsji i kruszywa, wynosi w praktyce od 2 do 3%. 
c) Zawartość wolnych przestrzeni od 8 do 15% 
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej 
 Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu ciągłego powinna charakteryzować 
się następującymi cechami mechanicznymi oznaczonymi wg zmodyfikowanej metody Durieza,  
podanej w opracowaniu pt. - „Metoda postępowania LCPC w ParyŜu” [22]: 
wytrzymałość na ściskanie proste (Rc) próbek nienasyconych wodą większa niŜ                     4,5 
MPa, 
stosunek wytrzymałości na ściskanie proste (I/Rc) próbek nasyconych wodą do nienasyconych 
wodą większy niŜ 0,69, 
zagęszczenie (c) większe niŜ 90% (stosunek gęstości pozornej do max gęstości pozornej próbki). 
 Jako zastępcze dopuszcza się kryteria ustalone przez IBDiM według punktu 2.7.3. 
 
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 do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-em ulsyjnych  

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-
emulsyjnych wytwarzanych  i wbudowywanych na zimno powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek o pracy ciągłej na zimno 
 
Mieszarka o pracy ciągłej na zimno składa się z: 
dozatora wielokomorowego dozującego składniki wagowo, 
przenośnika taśmowego podającego mieszankę mineralną bezpośrednio do poziomego wlotu 
bębna mieszalnika, 
mieszalnika. 
 Praca zestawu powinna być zautomatyzowana i sterowana za pomocą     
odpowiedniego programu. 
b) mieszarek o pracy cyklicznej na zimno (betoniarek) 
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 Produkcja mieszanki mineralno-emulsyjnej w betoniarkach jest rozwiązaniem 
zastępczym, ze względu na stosunkowo niską wydajność tego typu urządzeń z uwagi na 
mieszanie cykliczne. 
 Do produkcji dopuszcza się betoniarki z wymuszonym systemem mieszania, np. 
przeciwbieŜne. 
 Betoniarka musi być przystosowana do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych 
poprzez dobudowanie automatycznego systemu podawania emulsji. 
 Dopuszcza się wyłącznie betoniarki pracujące w systemie automatycznego dozowania 
wszystkich składników. 
c) mieszarek o pracy cyklicznej na ciepło - otaczarki 
 Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych dopuszcza się otaczarki o pracy 
cyklicznej odpowiednio dostosowane do tego celu. 
 Otaczarka musi być wyposaŜona w wagowy system dozowania oraz dodatkowe 
doprowadzenie lepiszcza w postaci emulsji bezpośrednio do mieszalnika. Ponadto w przypadku 
produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych na warstwę ścieralną najczęściej konieczne jest 
podanie dodatkowej ilości wody do mieszalnika, co wymaga zamontowania systemu dozowania 
wody. 
 Systemy dozowania emulsji oraz wody muszą być bezpośrednio zintegrowane z 
automatyką dozowania pozostałych składników. System dozowania emulsji musi być wyposaŜony 
w zautomatyzowany przepływomierz lub inne urządzenie dozujące wagowo lub objętościowo, 
gwarantujące odpowiednią dokładność dozowania. System dozowania wody musi być 
wyposaŜony w zautomatyzowany przepływomierz. 
 Otaczarka moŜe pracować wyłącznie w cyklu automatycznym. Zaleca się, aby 
wytwórnia posiadała zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki mineralno-
emulsyjnej, co pozwala na zapewnienie ciągłości produkcji i ekonomiczne wykorzystanie środków 
transportowych. Zgromadzona porcja mieszanki nie powinna przekraczać ładowności jednego 
samochodu. 
d) układarek 
 Do układania warstw o stałej grubości w przekroju poprzecznym naleŜy stosować 
mechaniczne układarki, wyposaŜone w automatyczne sterowanie i płytę wibracyjną o regulowanej 
sile wymuszającej. 
e) równiarek 
 Dopuszcza się uŜycie równiarek do wykonania warstw wyrównawczych lub wiąŜących 
na drogach o ruchu lekkim i bardzo lekkim. 
f) walców ogumionych 
 NaleŜy stosować samobieŜne walce ogumione, o gładkim ogumieniu i masie od 12 do 
16 Mg. 
g) walców gładkich stalowych bez wibracji 
h) walców gładkich stalowych z wibracją 
 Najbardziej dostosowane są dwuwałowe samojezdne stalowe walce gładkie, z wibracją 
o następującej charakterystyce: 
stosunek M/L  około 35 kg/cm 
gdzie: 
M - pozorna masa wibrująca, 
L  - długość pobocznicy stalowego wału. 
 Walec powinien być dostosowany do wibrowania z duŜą częstotliwością i małą 
amplitudą. 
 
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 emulsji  
 Kationową emulsję wolnorozpadową moŜna transportować w cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe ich ściany nie będą 
wchodzić w reakcję z komponentami emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
 Nie naleŜy uŜywać do transportu emulsji opakowań z metali lekkich, gdyŜ moŜe zajść 
reakcja z wydzielaniem wodoru, co stwarza zagroŜenie wybuchem. ZastrzeŜenie to nie dotyczy 
emulsji wyprodukowanych przy uŜyciu emulgatorów bezkwasowych, tj. takich, których stosowanie 
nie wymaga kwasów. 
 W przypadku transportu emulsji na odległość większą niŜ 250 km, fakt ten naleŜy 
uzgodnić z InŜynierem oraz producentem. 
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 Przy transporcie emulsji naleŜy przestrzegać zasad jak przy magazynowaniu, a 
ponadto: 
cysterny samochodowe i wszelkiego rodzaju pojemniki transportowe powinny być podzielone 
przegrodami dzielącymi je na komory o pojemności nie przekraczającej  1 m3. KaŜda przegroda 
powinna mieć w środkowej części przy dnie, wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji między 
komorami. Podział na komory przegrodami zabezpiecza ściany pojemnika przed  gwałtownymi 
uderzeniami fal emulsji, co moŜe spowodować jej rozpad w czasie transportu i zmniejsza 
stateczność środka transportowego, do kaŜdej transportowanej partii emulsji powinien być 
dołączony atest (świadectwo jakości) zawierający datę produkcji i parametry lepiszcza 
wymienione w tablicy 1, w przypadku transportu emulsji w pojemnikach fabrycznych, na kaŜdym z 
nich powinna być trwale zamocowana etykieta zawierająca nazwę lub znak handlowy producenta, 
klasę emulsji, masę (objętość) oraz informację o konieczności zabezpieczenia przed mrozem. 
 
4.3. Transport wypełniacza  
 Transport wypełniacza moŜe odbywać się: 
w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, posiadających moŜliwość 
rozładunku pneumatycznego, 
dowolnymi środkami transportu w przypadku gdy wypełniacz jest workowany w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
4.4. Transport kruszywa  
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5. Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej  
 Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej moŜe się odbywać samochodem 
samowyładowczym. Nie stawia się ograniczeń co do odległości transportu mieszanki w danym 
dniu roboczym. Gdy czas transportu wynosi ponad 0,5 h podczas słonecznej pogody lub gdy 
istnieje ryzyko przelotnych opadów, wtedy skrzynie samochodów z mieszanką powinny być 
przykryte plandeką, aby zapobiec nadmiernemu odparowaniu wody lub odmyciu ziarn kruszywa. 
 Nie naleŜy stosować do transportu mieszanki mineralno-emulsyjnej samochodów z 
podgrzewaną skrzynią ładunkową. 
 
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. Warunki przyst ąpienia do robót  
 Mieszankę mineralno-emulsyjną moŜna układać w temperaturze otoczenia powyŜej +5o 
C. Nie dopuszcza się układania podczas opadów atmosferycznych. Temperatura w ciągu doby 
powinna utrzymywać się powyŜej 0o C. 
 
5.3. Przygotowanie podło Ŝa 
 PodłoŜe (podbudowa, warstwa wyrównawcza lub wiąŜąca, stara nawierzchnia) powinno 
być dokładnie oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, kurz, rozlane paliwo 
itp.) oraz zagruntowane. 
 Gruntowanie podłoŜa moŜe być wykonane w postaci natrysku kationową emulsją 
asfaltową szybkorozpadową w ilości około 0,6 kg/m2. 
 Do usuwania zanieczyszczeń naleŜy uŜywać szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt 
pneumatyczny (dmuchawy, ssawy itp.). 
 Brzegi krawęŜników oraz urządzeń instalacyjnych jak włazy, wpusty itp. powinny być 
przed rozłoŜeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej posmarowane emulsją asfaltową. 
 
5.4. Skład mieszanki mineralno-emulsyjnej  
 Projektowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej polega na: 
doborze składu mieszanki mineralnej spełniającej wymagania pkt 2.7.1 lub 2.7.2, 
doborze ilości lepiszcza, 
doborze ilości wody. 
 Ostateczny skład mieszanki mineralno-emulsyjnej powinien być wybrany po zbadaniu: 
gęstości pozornej, 
cech mechanicznych wg Durieza lub Marshalla, 
zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-emulsyjnej, 
urabialności i stopnia otoczenia ziaren. 
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5.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-emulsyjnej  
5.5.1. Produkcja mieszanek w mieszarce o pracy ciągłej 
 Zespół mieszający musi być wyposaŜony w układ opóźniający rozpoczęcie dozowania 
wody i emulsji. Początek dozowania wody winien nastąpić w momencie podania mieszanki 
mineralnej do wnętrza mieszalnika. Początek dozowania emulsji winien nastąpić po częściowym 
wypełnieniu mieszalnika. 
 Ewentualny dodatek wody do mieszanki mineralnej powinien zostać podany w formie 
natrysku bezpośrednio za wlotem. Podanie emulsji powinno nastąpić w 1/3 do 1/2 długości bębna 
mieszarki, licząc od wlotu kruszywa. 
 Kruszywa i wypełniacz powinny być dozowane wagowo. Woda oraz emulsja mogą być 
dozowane objętościowo. 
 Dozowanie poszczególnych składników powinno odbywać się z następującą 
dokładnością: 
kruszywo ± 2,5% w stosunku do wyprodukowanej mieszanki w jednostce czasu, 
wypełniacz ± 1,0% w stosunku do wyprodukowanej mieszanki w jednostce czasu, 
emulsja  ± 0,3% bezwzględnej zawartości emulsji. 
 W trakcie produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej prędkość obrotowa wału łopatek 
mieszających winna wynosić około 85 obrotów na minutę. Konieczne jest, aby bezpośrednio 
przed wylotem z mieszalnika umieszczone były łopatki hamujące szybkie przemieszczanie się 
mieszanki kruszywa z wodą i emulsją. 
5.5.2. Produkcja mieszanek w betoniarce 
 Produkcja mieszanek w betoniarkach o pojemności mieszalnika poniŜej 1000 dm3 
moŜe być prowadzona wyłącznie w przypadku małego zapotrzebowania na mieszankę mineralno-
emulsyjną. Dotyczy to: 
profilowania, 
odtwarzania warstw bitumicznych po przekopach, 
remontów nawierzchni, 
układania warstw na krótkich odcinkach. 
 Dozowanie składników powinno odbywać się w następującej kolejności: 
kruszywo, 
wypełniacz, 
woda, 
emulsja. 
 Wszystkie składniki dozuje się do mieszalnika będącego w ruchu. Dokładność 
dozowania jak w p. 5.5.1. 
 Czas mieszania winien zostać dobrany doświadczalnie. Czas ten musi być 
wystarczająco długi, by zapewnić jednorodność mieszanki mineralno-emulsyjnej 
(niewystępowanie grudek oraz całkowite otoczenie ziarn kruszywa emulsją). Zbyt długi czas 
mieszania moŜe prowadzić do wtórnego odsłaniania się powierzchni ziarn grubego kruszywa. 
5.5.3. Produkcja mieszanek w otaczarce 
 Dozowanie składników powinno odbywać się w następującej kolejności: 
kruszywo, 
wypełniacz, 
woda, 
emulsja. 
 Dokładność dozowania jak w p. 5.5.1. 
 Czas mieszania składników ustala się doświadczalnie. Musi być on wystarczająco długi, 
by zapewniona została jednorodność mieszanki mineralno-emulsyjnej (całość powierzchni ziarn 
pokryta emulsją, bez zbryleń i grud) jednocześnie wystarczająco krótki, by nie doprowadzić do 
objawów przedwczesnego rozpadu emulsji i segregacji mieszanki. 
5.5.4. Zarób próbny 
 Wykonawca, przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej jest 
zobowiązany do wykonania w obecności InŜyniera zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną 
receptę laboratoryjną. 
 Przed przystąpieniem do zarobu próbnego w otaczarce, naleŜy wykonać zarób próbny 
w laboratorium polowym, mieszając pobrane bezpośrednio na placu składniki w odpowiednich 
proporcjach i przeprowadzając ocenę wizualną. W przypadku pozytywnych rezultatów naleŜy 
przystąpić do właściwego zarobu próbnego. 
 Z wykonanego zarobu naleŜy pobrać co najmniej dwie próbki laboratoryjne o wadze nie 
mniejszej niŜ 500 g kaŜda i określić ich skład oraz przeprowadzić analizę wyników, zgodnie z p. 
6.3.2. 
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5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej w na wierzchni ę 
5.6.1. Układanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy układarki mechanicznej 
 Jest to zalecany sposób układania mieszanek mineralno-emulsyjnych z uwagi na 
jednokrotną operację przemieszania, co powoduje stosunkowo nieznaczny przyrost kohezji. 
 Mieszankę naleŜy wbudowywać przy włączonej wibracji stołu, który powinien być lekko 
podgrzany dla zapewnienia łatwego przesuwu układanej mieszanki. 
 NaleŜy do minimum zmniejszyć kąt nachylenia stołu, by uniknąć sfalowań układanej 
warstwy. 
 Równość układanej warstwy będzie w duŜym stopniu zaleŜała od chwilowej kohezji 
mieszanki mineralno-emulsyjnej. Kohezja ta jest dość zmienna i zaleŜy od stopnia rozpadu 
emulsji, chwilowej wilgotności mieszanki oraz zawartości frakcji wypełniaczowej i lepiszcza. 
 Generalnie, z uwagi na mniejsze wahania kohezji, lepszą równość uzyskuje się w 
przypadku rozkładania mieszanek mineralno-emulsyjnych o uziarnieniu nieciągłym. 
 Układarka powinna automatycznie dopasowywać się do załoŜonej niwelety lub 
istniejącego podłoŜa. 
5.6.2. Układanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy równiarki 
 Układanie mieszanki przy pomocy równiarki zaleca się jedynie przy profilowaniu, gdyŜ 
wielokrotne przemieszczanie mieszanki powoduje wzrost kohezji oraz trudności w rozłoŜeniu i 
uzyskaniu odpowiedniej równości. 
5.6.3. Zagęszczanie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu ciągłym 
 Zagęszczanie mieszanki naleŜy rozpocząć natychmiast po jej rozłoŜeniu. Wstępne 
zagęszczanie naleŜy uzyskać przy pomocy walca ogumionego o parametrach wymaganych w p. 
3.2, poruszającego się z prędkością około 3 km/h. 
 Walec ogumiony, w przypadku tego typu mieszanek, jest stosunkowo nieefektywny i 
pozostawia wyraźne ślady opon mogące mieć wpływ na końcową równość nawierzchni. 
 Właściwe zagęszczenie i wyrównanie uzyskuje się przy pomocy gładkiego walca 
wibracyjnego o parametrach jak w p. 3.2. Walec ten powinien poruszać się z prędkością od 1 do 2 
km/h. 
 NaleŜy stosować następujące parametry wibracji: 
częstotliwość  od 30 do 40 Hz, 
amplitudę  około 1 mm. 
 JeŜeli stwierdzi się pękanie lub przesuwanie mieszanki w trakcie zagęszczania walcem 
gładkim, naleŜy tę czynność przerwać i przystąpić do niej później, aŜ mieszanka w wyniku 
odparowania wody i częściowego rozpadu emulsji zwiększy swoją kohezję. 
 W przypadku klejenia się mieszanki do kół i wałów walców, naleŜy je delikatnie 
spryskać emulsją wodno-olejową. 
 Właściwy rozpad emulsji powinien nastąpić w wyniku intensywnego wałowania. 
 Po zagęszczeniu, nawierzchnie z mieszanek o uziarnieniu typu ciągłego, charakteryzują 
się niejednorodnym wyglądem powierzchni. W krótkim czasie po oddaniu do ruchu powierzchnia 
nawierzchni ulega ujednoliceniu. 
 Bezpośrednio po zagęszczeniu nawierzchnia moŜe zostać oddana do ruchu. Minimalna 
grubość warstwy wynosi 3 cm. 
5.6.4. Zagęszczenie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu nieciągłym 
 Zagęszczenie tego typu mieszanki natrafia na duŜe trudności z uwagi na niską kohezję. 
Do zagęszczania mieszanki naleŜy uŜyć wyłącznie gładkich walców stalowych bez wibracji, 
poruszających się z prędkością od 1 do 2 km/h. Minimalna grubość warstwy wynosi 4 cm. 
 Pozostałe uwagi jak w p. 5.6.3. 
5.6.5. Odcinek próbny 
 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 
3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, w celu: 
stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz jej 
wbudowania jest właściwy, 
określenia grubości wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjnej koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy nawierzchni, 
określenia czasu mieszania składników mineralnych z emulsją asfaltową, koniecznego do 
uzyskania jednorodności mieszanki mineralno-emulsyjnej. 
 Do takiej próby Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonania nawierzchni. 
 Długość odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 50 m. Odcinek próbny 
powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 
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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  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania emulsji, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3, 2.4, 2.5. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu nawierzchni z 
mieszanki mineralno-emulsyjnej podano w tablicy 11. 
Tablica 11.  Częstotliwość   oraz   zakres   badań   i   pomiarów   podczas   wykonywania  
       nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba badań  
na dziennej działce roboczej 

1 Skład mieszanki mineralno-
emulsyjnej 

1 próbka na 300 Mg produkcji 

2 Badanie właściwości emulsji 
asfaltowej 

dla kaŜdej cysterny 

3 Badanie właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Badanie właściwości kruszywa 

piasek łamany, kruszywo drobne 
granulowane, niesortowane kruszywo 
granulowane 
grys 

 
 
 
1 na 200 Mg 
1 na 500 Mg 

5 Grubość warstwy 1 na 200 m2 
6 Stabilność i odkształcenie mieszanki 

mineralno-emulsyjnej 
1 na 1000 Mg 

 
6.3.2. Skład mieszanki mineralno-emulsyjnej 
 Próbki mieszanki przed wykonaniem ekstrakcji naleŜy wysuszyć. Badanie składu 
mieszanki mineralno-emulsyjnej polega na wykonaniu: 
ekstrakcji pobranej próbki mieszanki zgodnie z zasadami podanymi w PN-S-04001 [12], 
analizy sitowej mieszanki mineralnej uzyskanej w wyniku ekstrakcji. 
 Otrzymane wyniki badań próbek naleŜy porównać z wymaganiami recepty 
laboratoryjnej. Maksymalne dopuszczalne odchyłki uzyskanych wyników badań od wielkości 
ustalonych w recepcie wynoszą: 
dla kruszywa powyŜej 2 mm   ± 6,0%, 
dla wypełniacza (frakcja poniŜej 0,075 mm) ± 2,0%, 
dla asfaltu     ± 0,3%. 
 Częstotliwość badań mieszanki mineralno-emulsyjnej nie powinna być mniejsza niŜ 1 
badanie na 300 Mg wyprodukowanej mieszanki, ale nie mniej niŜ jedna próbka na zmianę 
roboczą. 
6.3.3. Badanie właściwości emulsji 
 Dla kaŜdej cysterny Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.3 tablica 
1 (lp. 1, 2, 3, 6). Pozostałe właściwości moŜna przyjmować wg atestu producenta. 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza Wykonawca powinien określić właściwości 
podane w pkt 2.4 tablica 2 (lp. 1, 2). Pozostałe właściwości moŜna przyjmować wg atestu 
producenta. 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 Badania powinny obejmować właściwości określone w: 
pkt 2.5.1 tablica 3 dla piasku łamanego, 
pkt 2.5.2 tablica 4 dla kruszywa drobnego granulowanego, 
pkt 2.5.3 tablica 6 dla grysu, 
pkt 2.5.4 tablica 7 dla niesortowanego kruszywa granulowanego. 
6.3.6. Grubość warstwy nawierzchni 
 Grubość naleŜy mierzyć zaostrzonym prętem metalowym z dokładnością ± 2 mm. 
6.3.7. Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej 
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 Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej naleŜy 
wykonać metodą Marshalla wg BN-70/8931-09 [18] zmodyfikowaną przez IBDiM w Warszawie wg 
tematu TN-158 [20] lub metodą Durieza zmodyfikowaną przez LCPC w ParyŜu [22]. 
 Stabilność i odkształcenie wg zmodyfikowanej metody Marshalla oznacza się w 
temperaturze + 20o C na próbkach zagęszczonych 2 x 75 uderzeń ubijaka po 14 dniach 
przechowywania ich w warunkach pokojowych, w celu odparowania wody pochodzącej z rozpadu 
emulsji. Próbki zagęszczane są w formach posiadających po 24 otwory o średnicy 2 mm, 
rozmieszczone równomiernie na obwodzie. 
 Badanie cech mechanicznych metodą Durieza obejmuje oznaczenie: 
wytrzymałości na ściskanie proste (Rc), 
stosunku wytrzymałości na ściskanie proste próbek nienasyconych wodą i nasyconych wodą (I/C), 
zagęszczenia. 
 Zmodyfikowana metoda Durieza opisana jest w „Badaniu wytrzymałości na proste 
ściskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda postępowania” [22]. 
 Wymagania dla warstwy wiąŜącej i ścieralnej ocenianej wg ww. metody podano w p. 
2.7.3 i 2.7.4. 
 Częstotliwość badań cech mechanicznych nie powinna być mniejsza niŜ 1 badanie na 
1000 Mg wyprodukowanej mieszanki. 
 
6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw nawierzchni 
       z mieszanki mineralno-emulsyjnej  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 12. 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 
                   z mieszanki mineralno-emulsyjnej 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 
  1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
  2 Równość podłuŜna W sposób ciągły planografem albo co            

20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
  3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
  4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
  5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
  6 Ukształtowanie osi w planie *)  
  7 Grubość nawierzchni w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz 

na 2000 m2 
  8 Właściwości mieszanki mineralno-

emulsyjnej 
2 próbki na 1 km 

  9 Obramowanie nawierzchni ocena wizualna 
10 Wygląd zewnętrzny ocena wizualna 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm. 
6.4.3. Równość powierzchni 
 Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [17]. 
 Nierówności poprzeczne nawierzchni naleŜy mierzyć łatą 4-metrową. 
 Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 
dla dróg o ruchu lekkośrednim i średnim 
      6 mm dla warstwy ścieralnej, 
      9 mm dla warstwy wiąŜącej, 
dla dróg o ruchu b. lekkim i lekkim 
       9 mm dla warstwy ścieralnej, 
     12 mm dla warstwy wiąŜącej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 
 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać ± 1cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
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 Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość nawierzchni 
 Grubość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ             
± 10%. 
6.4.8. Właściwości mieszanki mineralno-emulsyjnej 
 Właściwości mieszanki mineralno-emulsyjnej określa się na próbkach wyciętych z 
nawierzchni. Zakres badań obejmuje oznaczenie: 
składu mieszanki mineralno-emulsyjnej wg pkt 6.3.2, 
zawartości wolnych przestrzeni wg PN-S-04001 [12], 
stopnia zagęszczenia wg PN-S-04001 [12]. 
6.4.9. Obramowanie nawierzchni 
 Warstwa jezdna powinna być obramowana krawęŜnikami drogowymi, opornikami lub 
odpowiednimi opaskami betonowymi na odcinkach pozamiejskich, jeśli szerokość jej ma być taka 
sama jak podbudowy. 
 W przypadku wykonywania jezdni bez obramowania, szerokość poszczególnych warstw 
niŜej leŜących powinna być większa z kaŜdej strony o co najmniej 1,5 grubości warstwy leŜącej 
wyŜej. 
 Boczne powierzchnie poszczególnych warstw powinny być zagęszczone z 
równoczesnym nadaniem skosu około 45o i powleczone emulsją asfaltową. 
 Przy wszelkich urządzeniach instalacyjnych jak włazy, kratki ściekowe, warstwa 
ścieralna powinna wystawać ponad poziom tych urządzeń 0,5 cm. 
6.4.10. Wygląd zewnętrzny 
 Nawierzchnia powinna być bez spękań, deformacji i wykruszeń. Spoiny podłuŜne 
powinny być wykonane w osi jezdni lub do niej równolegle, łączone w jednym poziomie i 
całkowicie związane. 
 
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 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki 
mineralno-emulsyjnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej 
obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
rozłoŜenie mieszanki mineralno-emulsyjnej, 
zagęszczenie warstwy, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
  2. PN-B-04714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego 
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  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu 
ziaren 

  5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
nasiąkliwości 

  6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  7. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
mrozoodporności metodą krystalizacji 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

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

11. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
12. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych 
13. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz do mas bitumicznych 
14. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i 

drogowe 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. KrawęŜniki i 

obrzeŜa 
16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego 
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
18. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie 

stabilności i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych 
 
10.2. Inne dokumenty  
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994. 
IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-doświadczalne w 
zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineralno-
emulsyjnej do nawierzchni drogowych. 
Bulletin de Liaison LCPC no 136 mars-avril 1985 article „Enrobes denses a froid traites a 
l’emulsion de bitume repandus en couches continues, Enrobes denses et enrobes ouverts”. 
J.F.Lafon. 
        Biuletyn   Współpracy   LCPC   nr  136   marzec-kwiecień  1985,  artykuł   „Mieszanki 
        typu   betonowego  na  zimno  na  bazie emulsji  rozkładane  w  warstwach  ciągłych. 
        Mieszanki typu betonowego oraz otwarte”. J.F.Lafon. 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussees a Paris. Essai de compression simple type LCPC 
Grave emulsion. Mode operatoire mai 1973. 
        Centralne  Laboratorium  Dróg i Mostów w  ParyŜu. Badanie wytrzymałości na proste 
        ściskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda 
        postępowania,  maj 1973. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D.06.01.01. Darniowanie skarp 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z umocnieniem powierzchni skarp 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp następującymi sposobami: 
darniowaniem; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej 
 korzeniami roślinności trawiastej. 
1.4.2.  Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni skarpy  w taki sposób, aby darnina w sposób 
trwały związała się z podłoŜem systemem korzeniowym. Darniowanie koŜuchowe wykonuje się na 
płask. pasami poziomymi, układanymi w rzędach· równoległych z przewiązaniem szczelin 
pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyŜowe) wykonuje się w postaci pasów 
darniny układanych pod kątem 45°. ograniczaj ących powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 
m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 
1.4.3.  Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 
1.4.4. Kołki faszynowe – kołki drewniane średnicy 12 cm, h=1,20 m wbite w dno i skarpy koryta 
cieku. 
1.4.5. Szpilki do darniny – szpilki z gałęzi, Ŝerdzi lub drewna szczapowego średnicy 1,5 – 2,5 cm 
długości 0,2 – 0,3 m. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
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”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą ST są: 
Darnina; 
ziemia urodzajna; 
kołki faszynowe; 
szpilki do przybijania darniny. 
 
2.3. Darnina 
Darninę naleŜy wycinać z obszarów połoŜonych najbliŜej miejsca wbudowania. Cięcie naleŜy 
przeprowadzać przy uŜyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, w 
zaleŜności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość 
od 6 do 10 cm. Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. Darninę, jeŜeli nie jest 
od razu wbudowana, naleŜy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość 
nie większą niŜ 1 m. UłoŜone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach 
zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyŜej przez 30 dni. 
 
2.4. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych. 
W przypadkach wątpliwych InŜynier moŜe zalecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, Ŝe 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
Optymalny skład granulometryczny 
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frakcja ilasta (d< 0,002 mm)  12-18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20-30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70% 
Zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 
Zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 
Kwasowość pH ≥ 5,5 
 
2.5. Szpilki do przybijania darniny 
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, Ŝerdzi lub drewna szczapowego. 
Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, 
a długość od 20 do 30 cm. 
 
2.6. Kołki faszynowe 
Kołki faszynowe powinny być wykonane z pali sosnowych niekorowanych zaostrzonych średnicy 
12 cm i długości 1,20 m. Paliki do wykonania palisady naleŜy wykonać zgodnie z BN-78/9224-04. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
ciągniki rolnicze z przyczepami; 
cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węzy do podlewania (miejsc niedostępnych). 
Do wbijania kołków naleŜy uŜywać młotów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport darniny 
Darninę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 
4.2.2. Transport materiałów z drewna 
Szpilki transportować moŜna dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 
Warstwa humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy nasypu od 
15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 10 cm po zagęszczeniu, w zaleŜności od 
gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy moŜna 
wykonać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 
do 1,0 m. UłoŜoną warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić (pobromować) i lekko zagęścić przez 
ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
5.3. Darniowanie 
Darniowanie naleŜy wykonywać wczesną wiosną do końca maja, a w razie konieczności we 
wrześniu i październiku. 
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w 
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej. 
W okresach suchych powierzchnie darniowane naleŜy polewać wodą w godzinach 
popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. MoŜna stosować inne zabiegi chroniące darń 
przed wysychaniem, zaakceptowane przez InŜyniera. 
5.3.1. Darniowanie koŜuchowe 
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Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty 
o element zabezpieczający podstawę skarpy. Pasy darniny naleŜy układać tak, aby ściśle 
przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary naleŜy wypełnić odpowiednio 
przyciętymi kawałkami darniny. UłoŜoną darninę naleŜy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby 
darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoŜa. 
Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo 
stromym, płaty darniny naleŜy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niŜ 16 szt./m3 i nie mniej 
niŜ 2 szt. na płat. 
 
5.3. Płotek z kołków faszynowych 
Dla stabiilizacji umocnienia skarp naleŜy u podnóŜa skarp wykonać palisadę z kołków 
faszynowych wbitych w grunt. Dodatkowo w miejscach darniowania skarp naleŜy wykonać w 
odległości co 10,0m płotki z kołków faszynowych. Kołki drewniane naleŜy wbijać ręcznie przy 
uŜyciu młotów, na głębokość min. 1,10 m . Kołki naleŜy wbijać ściśle jeden obok drugiego. 
 
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”. 
 
6.2 Kontrola jako ści humusowania  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST 
 
6.3 Kontrola jako ści darniowania 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych 
szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróŜniają się barwą charakteryzującą jej 
nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 
Na powierzchni ok. 1 m2 naleŜy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów darniny 
do siebie i do powierzchni gruntu. 
 
6.4 Kontrola jako ści wykonanie płotków z kołków faszynowych 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót (ciągłości płotków na 
poszczególnych odcinkach), ich usytuowaniu względem skarp koryta cieku oraz głębokości wbicia 
(kołki nie mogą wystawać więcej niŜ 10cm powyŜej poziomu terenu) 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostkami obmiarowa 
Jednostkami obmiaru robót jest 1m2 (metr kwadratowy) - powierzchni skarp i dna koryta 
umocnionych darniną oraz 1mb (metr bieŜący) wykonanego płotku z kołków faszynowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 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 ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp i dna koryta cieku przez darniowanie obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie umocnienia 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 mb płotku z kołków faszynowych obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie płotków 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni, 
biowłókniną. Wymagania j badania przy odbiorze 
PN-B-12099: 1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania metody badań 
PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2 Inne materiały 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
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D.10.00.00. INNE ROBOTY 
D.10.08.01. Inwentaryzacja geodezyjna  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
SST  odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedmiotowego zadania                                                  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1.Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2.Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej, 
połoŜenia obiektów inŜynierskich oraz opracowanie inwentaryzacji powykonawczej. 
1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób  
  ułatwiający odszukanie i ewentualne wytyczenie, 
- odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 
- pomiar powykonawczy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DMU.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 STWIORB  
DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący 
sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do wytyczenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
róŜnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia InŜyniera 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 InŜyniera. 
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 InŜyniera. 
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, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów wysoko ściowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów 
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy 
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej powinna od 100 do 300 
m. 
Repery robocze 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. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 
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5.4. Wytyczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć 
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji 
projektowej. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych), zgodnie z Dokumentacją projektową oraz 
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 
5.6. Inwentaryzacja powykonawcza 
 Inwentaryzacje powykonawczą  sporządzić naleŜy równieŜ dodatkowo w postaci mapy 
elektronicznej  i  przekazać  ją  na  dyskietce  wraz  ze szkicem i zaktualizowanym  podkładem  
mapowym i kopią operatu geodezyjnego naleŜy przekazać przy odbiorze końcowym. W 
inwentaryzacji naleŜy uwzględnić  wysokościowe zmiany wszystkich urządzeń w jezdni                                        
5.3.1Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sporządzanej w postaci mapy elektronicznej 
 Dokumentacja   przekazywana Inwestorowi  winna być wykonana  w formie elektronicznej 
mapy i być plikiem w formacie DXF w układzie geodezyjnym 65. Warstwy powinny być 
jednoznacznie opisane wg. odpowiedniej kategorii: 
 

 Nazwa warstwy Obiekty w warstwie Typ 

  bud budynki wielobok 
  co ciepłociągi linia ciągła 
  drog drogi linia 
  jezd jezdnia wielobok 
  chod chodniki wielobok 
  wjazd wjazdy wielobok 
  ziel zieleńce wielobok 
  en energia elektryczna linia 
  gaz gaz linia 
  kan_d kanalizacja deszczowa linia 
  kan_s kanalizacja sanitarna linia 
  wod wodociągi linia 
  tele telekomunkikacja linia 
  os osnowa punkty 
  pi pikiety punkty 
  siat siatka wielobok 
  osw oświetlenie wielobok 
  wpu wpusty deszczowe wielobok 
  uzb_i uzbrojenie inne linia 
  wys wysokość punkty 
  teren teren  

Uwaga: 
warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawierać ciąg główny i przykanaliki, 
warstwa drogi : powinna zawierać : krawęŜniki (linia), krawędź jezdni (linia), krawędź chodnika 
(linia), krawędź pobocza (linia), zieleńce (linia), 
warstwa teren powinna zawierać: skarpy (linia), rowy(linia), płoty(linia), schody(linia), mury 
oporowe(linia), 
warstwa inne powinna zawierać wszystkie obiekty których nie moŜna sklasyfikować do wcześniej 
wymienionych warstw 
Dyskietka powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datę oddania 
dokumentacji do Inwestora. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest kpl (komplet) wykonanych robót 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada InŜynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWIORB DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 kpl (kompletu) wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie planu sytuacyjnego dodatkowymi punktami wyznaczonymi w dokumentacji 
projektowej 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające    odszukanie i ewentualne wytyczenie, 
- pomiar oraz inwentaryzację powykonawcze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979 
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w 
sprawie szczegółowvch zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania tym zakresie (Dz. U. Nr 83, poz. 376 z dnia 26 
sierpnia 1991 r. 
 
Wszelkie roboty ujęte w SSTWIORB naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w 
oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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ROBOTY MOSTOWE 
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M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 
M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY 
M.11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym z czasowym  zabezpieczeniem 
M.11.01.05. Zasypanie wykopów wraz z zag ęszczeniem  
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy projektowanych 
fundamentach i podporach obiektów wykonywanych w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych, związanych z remontem podpór obiektu inŜynierskiego, wraz z 
zabezpieczeniem wykopów przed napływem wody lub jej usunięciem. Zakres obejmuje takŜe załadunek 
odspojonego gruntu na środki transportowe i wywóz na składowisko lub wykop na odkład, zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Konieczność pompowania wody naleŜy 
przewidzieć niezaleŜnie od jej poziomu lub obecności pokazanej w Dokumentacji Projektowej. Roboty 
ziemne ujmują wykopy fundamentowe względem istniejącego terenu. 
 Zasypki obejmują zasypanie wykopów. 
Szczegółowy zakres robót określono w związanych z niniejszą STWiORB: 

• M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z czasowym 
zabezpieczeniem 

• M.11.01.05.  Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami oraz 

określeniami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m 
Wykop gł ęboki  – wykop o głębokości przekraczającej 3m 
Ścianka szczelna (grodzica)  – konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, uŜywana w 
celu zabezpieczenia stateczności ścian wykopu w celu ogrodzeni asie od wody gruntowej 
napływającej do wykopu. 
Wskaźnik ró Ŝnorodno ści U  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych. 
Wskaźnik zag ęszczenia  - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd gruntu 
sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρds. 
Wilgotno ść optymalna gruntu  - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany              w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową ρd. 
Zasypka  - grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniŜej poziomu terenu po 
wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 
Nasyp  - drogowa budowla ziemna wykonana powyŜej powierzchni terenu w obrębie pasa 
drogowego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB                       
DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są grunty 
rodzime, jeŜeli tylko spełniają warunki, Ŝe nie są to grunty organiczne, wysadzinowe czy 
pęczniejące, materiały agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania 
śmieci, grunty zawierające frakcje powyŜej 100mm. Obszary zasypanie o utrudnionym dostępie 
maszyn do zagęszczenia powinny być wypełnione betonem klasy B15 (C12/15) lub odpowiednim 
gruntem z dodatkiem spoiwa. 
Konstrukcja rozporowa -  stalowa lub drewniana. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczeni ścian wykopów oraz wykonanie konstrukcji 
rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom 
PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. Ścianka szczelna stalowa do zabezpieczenia stateczności 
ścian wykopów powinna posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowanie w budownictwie 
drogowym lub mostowym. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać przy 
uŜyciu odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez InŜyniera. UŜyty 
sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla 
umoŜliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią STWiORB. W przypadku, 
gdy stan techniczny lub parametry robocze uŜywanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają 
bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, InŜynier moŜe zaŜądać zmiany 
stosowanego sprzętu. 
Wbijanie ścianki szczelnej powinno odbywać się przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez InŜyniera. Roboty pomocnicze oraz związane z wykonaniem rozparć 
mogą być wykonywane ręcznie. 
Wbijanie ścianek szczelnych na odcinkach remontowanych podpór powinno odbywać się 
bezudarowo. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 
Materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas 
ziemnych. Materiały naleŜy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez 
InŜyniera lub na odkład słuŜący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W 
przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóŜa 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niŜ 3,0m, 
na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niŜ 5,0m. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny 
odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych 
właściwości. 
Wyboru środków transportowych naleŜy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
− objętości mas ziemnych, 
− odległości transportu, 
− szybkości i pojemności środków transportowych, 
− ukształtowania terenu, 
− wydajności maszyn odspajających grunt, 
− pory roku i warunków atmosferycznych, 
− organizacji robót. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Wymagania geotechniczne 
Przy wykonywaniu robót ziemnych naleŜy kierować się następującymi zasadami: 

• przed rozpoczęciem robót zaszeregować grunty do odpowiedniej kategorii wg  
PN-86/B-02480, 
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- przeanalizować wyniki badań gruntu i jego uwarstwienia, zwracając szczególną 
uwagę na poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów wód gruntowych, 

• dostosować sposób wykonywania robót ziemnych do stanu terenu tj. znaków 
wysokościowych (reperów), przekrojów poprzecznych terenu, planu 
warstwicowego, zadrzewienia itp. 

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne naleŜy powiadomić InŜyniera oraz władze konserwatorskie i roboty 
przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 
5.1.3. Urządzenia materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 
JeŜeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe 
lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty naleŜy przerwać, 
powiadomić o tym InŜyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego uŜytku 
naleŜy powiadomić o tym InŜyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
Wykonawca ma obowiązek kontroli parametrów gruntu w wykopie. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w 
razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne naleŜy przerwać i powiadomić InŜyniera w celu 
ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia fundamentu na grunty wysadzinowe lub 
pęczniejące naleŜy podjąć decyzję o ewentualnej wymianie gruntu (jeŜeli jej miąŜszość jest 
mniejsza od 1m) lub zastosować inne metody zabezpieczenia. 
Decyzję o wymianie naleŜy podjąć po konsultacjach z InŜynierem i Projektantem. 
5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od InŜyniera punkty 
stałe         i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych zgodnie z D.01.01.01.  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, Ŝeby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona 
przyjętych punktów stałych naleŜy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów 
pomiarowych naleŜy je odtworzyć. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej 
projektowanego poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.1.5. Odwodnienie terenu 
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, Ŝeby było zapewnione łatwe i 
szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w kaŜdej fazie robót. 
Niniejsza STWiORB obejmuje równieŜ odwodnienie wykopów poprzez odpompowanie wody. 
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia i 
odpręŜenia gruntów równieŜ w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować 
szkód na terenach sąsiednich. 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 
opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze 
spadkami umoŜliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny 
być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 
W razie jakichkolwiek przestojów podczas wykonywania robót ziemnych w rejonie gruntów 
wysadzinowych dno wykopu musi być tymczasowo zabezpieczone przed wodą. Sposób 
zabezpieczenia naleŜy uzgodnić z InŜynierem.  
5.1.6. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniŜonych temperatur, roboty 
te naleŜy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. 
„Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. Przez 
pojęcie "obniŜonej temperatury" naleŜy rozumieć temperaturę otoczenia niŜszą niŜ +5ºC. 
 
5.2 Wymiary wykopów fundamentowych 
Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów 
budowli w planie, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do 
konieczności i moŜliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 
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− w wymiarach w planie ±10cm, 
− dla rzędnych dna ±5cm. 
 
5.3. Wykonanie wykopów bez zabezpieczenia 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. Wykopy 
fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, Ŝeby po ich zakończeniu moŜna było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich Robót i szybko zlikwidować wykopy 
przez ich zasypanie. Zalecenie się wykonanie wykopów szeroko – przestrzennych ręcznie do 
głębokości nie większej niŜ 2,0m i koparką do 4m. Wykonywanie wykopów poniŜej poziomu wód 
gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0m poniŜej 
poziomu piezometrycznego wód gruntowych. Skarpy wykopów naleŜy wykonywać o nachyleniu 
1:0,6 dla wykopów o głębokości 3,0m i 1:0,71 dla wykopów o głębokości większej od 3,0m w 
gruntach spoistych. W przypadku gruntów niespoistych oraz przewarstwień z gruntów 
niespoistych o nachyleniu 1:1 dla wykopów do 3m i 1:1,25 dla wykopów o głębokości większej od 
3,0m. 
 
5.4. Wykonanie wykopów z pozostawionym zabezpieczen iem  
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby: 

- górne krawędzie brusów stalowych wystawały na wysokość 10 do 20 cm ponad 
teren, 

- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
- krawędzie wykopu były zabezpieczone w przypadku przewidywanego ruchu przy 

wykopie, lub w zasięgu pracy Ŝurawi, 
- w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia; przy wykopach 

dłuŜszych niŜ 30m naleŜy wykonać jedno wyjście na kaŜde 30 m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych, naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz). 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoŜliwości jej 
usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu konstrukcji lub gdy 
przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 
 
5.5. Wykonanie wykopów wraz z czasowym zabezpieczen iem  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi projekt zabezpieczenia ścian 
wykopów.  
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby: 
− górne krawędzie grodzic  stalowych wystawały na wysokość 10 ÷ 20 cm ponad teren, 
− rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
− krawędzie wykopu były zabezpieczone w przypadku  przewidywanego ruchu przy wykopie lub                      

w zasięgu pracy Ŝurawi, 
− w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz itp.). 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoŜliwości jej 
usunięcia lub, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo stwarza 
moŜliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja 
Projektowa. 
 
5.6. Składowanie ukopanego gruntu 
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany w miejsce wskazane przez 
InŜyniera lub na odkład słuŜący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W 
przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania, odległość podnóŜa 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- na gruntach przepuszczalnych – nie mniej niŜ 3,0m 
- na gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niŜ 5,0m 

 
5.7. Zasypywanie i zag ęszczenie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno  być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z namułów oraz ewentualnie innych zanieczyszczeń 
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania wykopów mogą zostać uŜyte 
grunty rodzime, jeŜeli tylko spełniają warunki, Ŝe nie są to grunty organiczne, wysadzinowe czy 
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pęczniejące, materiały agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania 
śmieci, grunty zawierające frakcje powyŜej 100mm. Do zasypywania przestrzeni w strefie 
przyczółków i płyt przejściowych oraz murów oporowych, naleŜy stosować grunty niespoiste, 
spełniające wymagania podane w pkt.2 niniejszej STWiORB. 
Grunt uŜyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół 
wykopu i nie mniej niŜ do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95. Natomiast wskaźnik zagęszczenia 
zasypki za przyczółkami i murami oporowymi powinien wynosić Is>1,0m, za wyjątkiem skarp 
stoŜków przyczółków, gdzie wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is=0,95. 
Nasypy za przyczółkami naleŜy wykonywać równocześnie z przyległymi fragmentami nasypów na 
dojazdach do obiektu. 
KaŜda warstwa gruntu powinna być zagęszczona, grubość zagęszczonych warstw powinna 
wynosić: 

- przy zagęszczaniu lekkimi walcami  max 0,2m 
- przy zagęszczaniu płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi – max 0,4m 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz  instalacji, grunt powinien być 
zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczenie gruntu w pobliŜu ścian przyczółków i filarów obiektu powinno być dokonane w taki 
sposób, aby nie uszkodzić izolacji. 
Wilgotność gruntu zagęszczonego w danej warstwie winna być zbliŜona do optymalnej. 
W przypadku wilgotności mniejszej niŜ 0,85 optymalnej, grunt naleŜy polewać wodą, 
a w przypadku większej niŜ 1,20 optymalnej, grunt naleŜy przesuszyć. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskani równomiernego wskaźnika naleŜy: 

- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym, 

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej 
liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, 

- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Wykopy wokół filarów naleŜy zasypywać do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyległym 
do wykopu. Wierzch warstwy zasypki naleŜy kształtować tak, aby zostało odtworzone 
ukształtowanie terenu istniejącego w miejscu przed rozpoczęciem budowy filarów. 
 
5.8. Rekultywacja terenu 
Wykonie zasypek naleŜy zakończyć ułoŜeniem warstwy gleby o grubości podobnej do istniejącej 
na przyległym terenie. Następnie naleŜy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielonych, dobranych 
do warunków jakie występują na przyległym terenie. 
 
5.9. BHP i ochrona środowiska 
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach naleŜy je zabezpieczyć barierami. 
Przy wykonywaniu Robót ziemnych ręcznie naleŜy: 

- uŜywać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
- zapewnić naleŜyte odwadnianie wykopu, 
- pozostawić pas terenu, co najmniej 0,5m wzdłuŜ krawędzi wykopu, na którym nie 

wolno składować ziemi pochodzącej z wykopu, 
- środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawić co najmniej 2,0m od 

krawędzi skarpy, 
- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 

1,5m dla umoŜliwieni ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas 
ziemnych, 

- sprawdzić po kaŜdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg)stan skarp 
nasypów i wykopów. 

Przy wykonywaniu Robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, niezaleŜnie od wymagań dla 
ręcznego sposobu wykonani Robót, naleŜy zachować niŜej wymienione wymagani dodatkowe: 

- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać moŜliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia, 

- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów realizowanych przed budową obiektu naleŜy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym 
celu naleŜy wykonać pobieŜny kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. Natomiast w trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinien być wykonany zgodnie z normą PN-B-02205, PN-
B-06050 oraz BN-83/8836-02. 
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6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania oraz po ich zakończeniu powinny podlegać 
następujące elementy: 

- Zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
- Roboty pomiarowe, 
- Rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
- Odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- Zapewnienie stateczności skarp, 
- Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
- Wymiary wykopów, 
- Zabezpieczenie wykopów. 

 
6.2. Badanie kontrolne prawidłowo ści wykonania poszczególnych warstw zasypek 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 

- grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, 
 
6.3. Sprawdzenie zag ęszczenia zasypek 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia IS z wartościami podanymi w punkcie 5. 
Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia naleŜy przeprowadzić według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie naleŜy kontrolować zgodnie z poleceniami InŜyniera, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz w 
trzech punktach dla kaŜdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być 
potwierdzona przez InŜyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się 
obliczając średnią arytmetyczną wszystkich wartości IS przedstawionych przez Wykonawcę w 
raportach z bieŜącej kontroli Robót . 
Zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeŜeli spełnione będą warunki: 
2/3 wyników badań uŜytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe 
wyniki nie powinny odbiegać o więcej niŜ 5% (IS) od wartości wymaganej; 
IS - średnie nie mniej niŜ IS – wymagane. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru Robót jest 1m3 (metr sześcienny) wykopu lub zasypki. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady ODBIORU Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.1. Program bada ń 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie odwodnienia terenu, 
- sprawdzenie wykonanych wykopów. 

Badania naleŜy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy 
dostęp jest niemoŜliwy. Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót 
częściowych i  końcowych. Roboty zanikające naleŜy wpisać do Dziennika Budowy. 

 
8.2. Opis bada ń 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za 
zgodne z wymogami STWiORB. 
W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami STWiORB. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty ziemne do zgodności STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania wykopów wraz z czasowym zabezpieczeniem uwzględnia: 

- opracowanie projektu zabezpieczenia i  odwodnienia wykopu na czas prowadzenia 
robót, 
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- prace pomiarowe, 
- zakupy i koszty potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
- koszt zapewniania niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie umocnieni wykopów wraz rozparciem i późniejszym demontaŜem, 
- odspojenie gruntu, wydobycie i złoŜenie go na odkład lub załadowanie i odwiezienie                  

w miejsce wskazane przez InŜyniera, 
- wykonanie rowków na dnie rowu do ujęcia wody, 
- ciągłe odwodnienie wykopu, zainstalowanie urządzenia do odpompowywania wody, 

odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez wymagany okres prowadzenia 
robót, 

- ewentualne obniŜenie poziomu wody gruntowej, 
- wydobycie z dna wykopu przypadkowego zsuniętego gruntu, 
- wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz                     

z kosztem składowania i utylizacji, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- uszczelnianie dna wykopu (jeśli jest konieczne), gdy ruch wody moŜe powodować  

rozluźnienie gruntu i wypłukiwania cementu podczas betonowania fundamentów, 
- koszt zuŜycia elementów zabezpieczenia wykopu, podlegających demontaŜowi. 
 

Cena jednostkowa wykonania z pozostawieniem  zabezpieczeniem uwzględnia: 
- opracowanie projektu zabezpieczenia i  odwodnienia wykopu na czas prowadzenia 

robót, 
- prace pomiarowe, 
- zakupy i koszty potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
- koszt zapewniania niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie umocnienia wykopów – wg ST M.11.07.01 
- odspojenie gruntu, wydobycie i złoŜenie go na odkład lub załadowanie i odwiezienie                  

w miejsce wskazane przez InŜyniera, 
- wykonanie rowków na dnie rowu do ujęcia wody, 
- ciągłe odwodnienie wykopu, zainstalowanie urządzenia do odpompowywania wody, 

odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez wymagany okres prowadzenia 
robót, 

- ewentualne obniŜenie poziomu wody gruntowej, 
- wydobycie z dna wykopu przypadkowego zsuniętego gruntu, 
- wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz                     

z kosztem składowania i utylizacji, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- uszczelnianie dna wykopu (jeśli jest konieczne), gdy ruch wody moŜe powodować  

rozluźnienie gruntu i wypłukiwania cementu podczas betonowania fundamentów, 
 
Cena jednostkowa zasypania wykopów pod ławy fundamentowe oraz przestrzeni za przyczółkami 
wraz  z zagęszczeniem uwzględnia: 

- wykonanie projektu ewentualnego dogęszczenia istniejącego nasypu wraz z jego 
wykonaniem 

- prace pomiarowe, 
- zakupy i koszty potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i przygotowanie materiału zasypki, 
- uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu, 
- wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej 

wilgotności, 
- wykonani badań laboratoryjnych przydatności gruntów do wbudowania w nasyp i 

wskaźników zagęszczenia, 
- plantowanie skarp, 
- doprowadzanie terenu do stanu istniejącego. 

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza się zabezpieczenie urządzeń obcych itp. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  
                                                                                i projektowanie. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
10.2 Inne przepisy 
„Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988 r. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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M.11.02.00 PALE FUNDAMENTOWE 
M.11.02.01 Pale CFA  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru 
robót i badań kontrolnych związanych z palami wierconymi, wykonywanymi w technologii 
ciśnieniowego betonowania ciągłego, zwanych dalej palami CFA  w ramach przedmiotowego 
zadania. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w p. 1.1., związanych  
z wykonywaniem pali CFA. 
Pale CFA (Continous Flight Auger) są wykonywane świdrem ciągłym o długości co najmniej 
równej długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez rurowy przewód 
świdra, tłoczy się mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem świdra, co powoduje 
wypełnienie przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po wyciągnięciu świdra w świeŜą 
mieszankę betonową wciskane jest uzbrojenie  
w postaci szkieletu z prętów lub profil walcowany. 
Pale wykonuje się pionowe, uŜywając świdrów o średnicy odpowiadającej nominalnej średnicy 
pala. 
ST dotyczą: 
•  wykonania zaprojektowanej liczby pali, 
•  kontroli jakości i wykonania badań kontrolnych, 
•  sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, S.T. i poleceniami InŜyniera. Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie 
Dokumentacji Projektowej zawierającej projekt techniczny palowania, określający cechy 
materiałowe pali, 
wartości parametrów geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie pali, 
niezbędną nośność pali. 
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w 
projekcie (dokumentacji geotechnicznej), naleŜy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali - w 
uzgodnieniu  
z InŜynierem i nadzorem autorskim. 
Analogicznie naleŜy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w 
gruncie  
na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane materiały 
muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być dokumentowane. 
2.2 Beton 
Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana 
przez InŜyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spełniać następujące wymagania: 
•  być odporna na segregację, 
•  wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 
•  być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrąŜania zbrojenia. 
Beton powinien spełniać wymagania C30/37 
Beton z kruszywa Ŝwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5. 
Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło  
do oddzielania składników. 
Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać warunki 
podane  
w stosownych normach. 
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2.3 Zbrojenie 
Do zbrojenia pali naleŜy uŜywać koszy z prętów zbrojeniowych albo stal profilową. Zbrojenie 
powinno być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST. Stal kształtowa stosowana do 
zbrojenia pali CFA powinna być wyposaŜona w prowadnice zapewniające osiowe wciśnięcie pręta 
w mieszankę betonową trzonu pala. 
Zaleca się zbrojenie pala na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi. Nie naleŜy 
bez uzasadnienia nadmiernie zwiększać długości zbrojenia. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt uŜywany do wykonywania pali podlega akceptacji InŜyniera. 
Palownica, umoŜliwiająca wkręcenie świdra i podawanie betonu pod ciśnieniem, powinna być 
wyposaŜone w urządzenia do kontroli wizualnej ciśnienia betonu i rejestracji parametrów 
wiercenia (opory wkręcania świdra, prędkość obrotowa i liniowa świdra) i formowania pala 
(wydatek betonu, prędkość podciągania świdra). Wymiary świdra muszą umoŜliwiać wykonanie 
pali o średnicy nominalnej i długości określonej  
w Dokumentacji Projektowej. 
Sprzęt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilości zapewniającej ciągłość betonowania 
pala bez potrzeby oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej. 
 
4. TRANSPORT 
Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umoŜliwiającymi przewóz ładunków 
ponadnormatywnych. Inny sprzęt i materiały na budowę dostarczone będą transportem 
samochodowym. Załadunek, przewóz, wyładunek i składowanie materiałów do pali powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich parametry techniczne. 
Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu umoŜliwiającym 
bezpieczne wykonawstwo robót specjalistycznych oraz moŜliwość oczyszczenia pojazdów z błota 
tak, aby nie zanieczyszczały one dróg publicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Roboty palowe objęte niniejszą Specyfikacją wykonane mogą być tylko przez Wykonawcę 
posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonania pali CFA oraz odpowiednie doświadczenie w 
prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca na Ŝyczenie Zlecającego opracuje i przedłoŜy do 
zaakceptowania przez InŜyniera projekt technologii i organizacji oraz PZJ dla robót palowych. 
Wykonanie pali składa się z następujących czynności: 
•  wytyczenie geodezyjne osi pala, 
•  ustawienie świdra palownicy nad wytyczoną osią pala, 
•  wiercenia otworu na głębokość projektową, 
•  betonowania pala z równoczesnym podciąganiem świdra, 
•  odsłonięcie świeŜo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu, 
•  wprowadzenie zbrojenia w świeŜą mieszankę betonową, 
•  skucie głowic do rządnej projektowej. 
Ukończony pal powinien mieć kształt walca betonowego o średnicy co najmniej równej nominalnej 
średnicy pala. Proces formowania powinien zapewnić uzyskanie pala betonowego o jednolitej 
jakości, bez przerw  
i niejednorodności. 
 
5.2 Wyznaczanie osi pali 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zorganizować plac budowy i wytyczyć osie pali 
fundamentowych. Osie pali oraz poziomy ich głowic powinny być wyznaczone geodezyjnie i 
oznaczone na gruncie w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych 
naleŜy włączyć do dokumentacji budowy. 
 
5.3 Wykonywanie otworu 
Wiercenie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się 
przewód umoŜliwiający tłoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczęciem 
wkręcania świdra naleŜy sprawdzić jego pionowość i ustawienie w osi pala. Wiercenie powinno się 
odbywać w sposób ciągły bez wyciągania świdra. JeŜeli jednak w trakcie wiercenia pala 
konieczne jest wykręcenie świdra i ponowne jego wkręcenie, to wymagana głębokość wkręcenia 
zostanie zwiększona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten naleŜy zarejestrować w dokumentacji pala. 
Podczas wiercenia posuw i prędkość obrotową świdra naleŜy odpowiednio dostosować do 
warunków gruntowych, tak aby zminimalizować wynoszenie gruntu na powierzchnię terenu. 
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Pale naleŜy wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób, aby nie powodować uszkodzenia 
wcześniej wykonanych pali. 
 
5.4 Betonowanie pala 
Mieszankę betonową naleŜy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową 
świdra ślimakowego. Do podawania mieszanki betonowej naleŜy stosować pompy przystosowane 
do podawania betonu na wysokość odpowiadającą poziomowi przewodu na górze świdra, po jego 
wyciągnięciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej powinno odbywać się wg instrukcji 
opracowanej dla danego urządzenia. 
Mieszanka musi być podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do którego dostosowana jest 
prędkość podciągania świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny pal o nominalnym przekroju. 
Formowanie trzonu naleŜy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z 
przykrywającym go urobkiem wyniesionym na zwojach świdra; zbieg słuŜy przygotowaniu trzonu 
do wciśnięcia zbrojenia. 
Rzeczywista średnica pala nie moŜe być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. Próbki do 
badań betonu pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy. Pobiera się co 
najmniej 6 szt. próbek  
z kaŜdego dnia formowania pali, ale nie mniej niŜ liczba pali wykonanych w tym dniu. W 
przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwórni o jakości kontrolowanej przez producenta, 
dopuszcza się zmniejszenie liczby próbek o połowę. Próbki naleŜy przygotowywać, 
przechowywać i badać zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003 . 
W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra, naleŜy 
wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłoŜu i porównywać je z 
warunkami gruntowymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych 
niezgodności naleŜy powiadomić o tym InŜyniera i Projektanta. 
 
5.5 Wykonanie i monta Ŝ zbrojenia 
Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza się w świeŜą mieszankę 
betonową przy uŜyciu wyciągarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urządzenia 
dźwigowego. W przypadku długiego zbrojenia, gdy opory są znaczne, stosuje się wspomaganie 
pogrąŜania zbrojenia wibratorem. Zbrojenie naleŜy wkładać centrycznie i pionowo. PogrąŜanie 
naleŜy zakończyć na poziomie zgodnym projektem technicznym. 
 
5.6 Tolerancje wykonawcze geometrii pala 
Dopuszczalne odchyłki połoŜenia pala są następujące: 
•  e ≤ 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu 
•  e ≤ 4 cm, z płaszczyzny rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
•  e ≤ 7cm, w płaszczyźnie rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
•  e ≤ 7cm, gdy fundament oparty jest na wiązce pali lub kilku rzędach pali, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala zgodnie z PN – EN 1536:2001. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Zakres kontroli 
Sprawdzenie przygotowania terenu naleŜy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem 
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie 
zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być wykopane 
ręcznie. 
Kontroli podlegają: 
•  warunki gruntowe, 
•  materiały uŜyte do pali CFA, 
•  zakres robót palowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
•  zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi określonymi w Projekcie 
Technologicznym, 
•  tolerancje wymiarów pali, 
•  ewentualne badania specjalne – np. próbne obciąŜenia pala, badania ciągłości pali. 
Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania pali i 
umieszcza  
je w metrykach wykonania pali. 
 
6.2 Sprawdzenie podło Ŝa gruntowego 
Sprawdzenie podłoŜa gruntowego polega na ogólnym porównaniu rzeczywistych warunków 
gruntowych  
w miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się 
przez obserwację oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodności rodzaju i miąŜszości warstw 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 111 - 

gruntu wyciąganego na świdrze. NaleŜy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów 
zalegających w podłoŜu gruntowym. Wykonuje się ją na podstawie oceny urobku wynoszonego na 
zwojach świdra 
 
6.3 Kontrola materiałów 
Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań Projektu Technicznego i określonych w pkt.2 
niniejszej ST. 
 
6.4 Monitorowanie wykonania pali 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na Ŝyczenie Zlecającego sporządza a InŜynier Budowy 
zatwierdza „Plan zapewnienia jakości”. Monitorowanie wykonuje się wg opracowanej przez 
Wykonawcę instrukcji technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z 
InŜynierem. 
Badania, w trakcie formowania pala, polegają na sprawdzaniu zagłębienia świdra w grunt, ilości i 
ciśnienia mieszanki betonowej wtłaczanej do otworu oraz prędkości podciągania świdra. W czasie 
wbudowywania zbrojenia sprawdza się głębokość opuszczenia i współosiowość usytuowania w 
trzonie pala. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót  
z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
PołoŜenie głowicy pala i osi zbrojenia pali naleŜy sprawdzać przez pomiary przymiarem z 
podziałką centymetrową i niwelatorem. 
 
6.5 Metryka pali 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować: 
•  datę i czas wykonania pala, 
•  lokalizację pala, długość pala, 
•  klasę wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia. 
Przykład uproszczonej metryki podano poniŜej: 
 
 

METRYKA PALI CFA 
Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowania ciągłego) 

Wykonawca:……………………………………………………….. 
Budowa: .......... ............................................................................. Data: 

 Numer pala         
1 Średnica pala [mm]         
2 Długość pala [m]         
3 Źródło betonu         
4  Klasa betonu         
5 Początek betonowania [godz]         
6 Koniec betonowania [godz]         
7 Typ i długość zbrojenia [m]         
8 Uwagi m.in. o gruntach         
9 Nr rysunku          
10 Operator sprzętu         

 
Inspektor Nadzoru       Kierownik Budowy 

....................................                          ................................. 
 
6.6 Badania ci ągło ści trzonu pala 
W celu dokonania kontroli ciągłości trzonu pala naleŜy wykonać specjalistyczne badania 
polegające  
na rejestracji i analizie fali napręŜeń o niskiej wartości, wywołanej uderzeniem specjalnego młotka  
w głowicę pala. Pale przeznaczone do wykonania badań wyznacza InŜynier w ilości 20% łącznej 
liczby pali. Przy palach przeznaczonych do badań nie wolno wykonywać Ŝadnych prac do czasu 
otrzymania rezultatów badań. 
 
6.7 Badania no śności pali 
Liczba próbnych obciąŜeń, terminy badania, zasady pomiaru ustalane są zgodnie z PN-83/B-
02482. 
Badania nośności pali powinny być wykonane na podstawie Projektu próbnych obciąŜeń, który 
stanowi integralną część projektu palowania. W projekcie określa się pale wybrane do badania 
nośności. Projekt  
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i badania powinno być realizowane przez uprawnioną jednostkę badawczą działającą na zlecenie 
Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 mb długości pala określonej średnicy. Do długości pala nie wlicza się 
wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. Długość wykonanych pali oblicza się na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Zasady ogólne 
Roboty objęte niniejszą ST polegają odbiorom. 
Pale naleŜy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami jeŜeli wszystkie badania opisane 
powyŜej dały wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. W przypadku 
stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, lecz nie zagraŜających bezpieczeństwu 
budowli w okresie jej całej przewidywanej eksploatacji, moŜna warunkowo przyjąć pal. 
W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań InŜynier w porozumieniu z Projektantem 
winien stwierdzić: 
•  czy uzyskanie negatywnych wyników spowodowane jest błędem wykonania na skutek nie 
spełnienia wymogów niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy teŜ 
wynika z innych powodów np. z innych niŜ w dokumentacji warunków gruntowych. 
•  czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali. 
W przypadku jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybień Wykonawcy, 
roboty te będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 
8.2 Odbiory cz ęściowe 
Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o metryki pali i faktyczne ilości wykonywanych 
metrów bieŜących pali. W miarę moŜliwości Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać 
atesty na zastosowane materiały. 
 
8.3 Odbiory ko ńcowe 
Dla odbioru końcowego wymagane są: 
•  dokumentacja powykonawcza, 
•  atesty na zastosowane materiały, 
•  wyniki próbnych obciąŜeń zgodnie z PN-83/B-02482, 
•  wyniki innych badań zarządzonych przez InŜyniera. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecającego protokół wykonanych i 
odebranych robót. Płaci się za odebraną ilość metrów (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji i uzgodnione w umowie 
zakresy obowiązków Stron. 
Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje: 
•  zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
•  montaŜ i demontaŜ oraz przemieszczenie sprzętu; 
•  opracowanie projektu wykonawczego palowania; 
•  przygotowanie stanowisk do próbnego obciąŜenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie); 
•  wykonanie pali wg projektu; 
•  sporządzanie metryk pali; 
•  rozkucie głowic pali; 
•  uporządkowanie terenu robót wraz z wywiezieniem urobku; 
•  przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych.  
Wykonanie innych badań zleconych przez InŜyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej 
zapłacie tylko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami 
projektu i Specyfikacji Technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
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PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
(Zmiana A1) 
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal Ŝebrowana B500 Warunki techniczne 
dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane  
w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny 
przydatności wody zarobowej do betonu 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; poprawki 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą 
opadu stoŜka 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 
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M.12.00.00. ZBROJENIE 
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa 
M.12.01.03. Zbrojenie betonu stal ą klasy AIIIN 
M.12.01.05. Zbrojenie gzymsów. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem zbrojenia płaszcza Ŝelbetowego fundamentów 

1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia przedmiotowego obiektu 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie Robót związanych z 

- przygotowaniem zbrojenia, 

- montaŜem zbrojenia, 

- kontrolą jakości Robót i materiałów. 

Zakres Robót obejmuje wykonanie zbrojenia dla wszystkich elementów Ŝelbetowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 
40mm. 

Partia wyrobu - wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy 
nominalnej, pochodząca z jednego wytopu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
podano w STD M.00.00.00. 

 

2. MATERIAŁY 

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

2.1. Stal zbrojeniowa 

  Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi stosuje się:  

- stal klasy A-IIIN gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B, 

  Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe, Ŝebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. 
(Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
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średnica pręta w mm 8      8 - 32, 

granica plastyczności Re (min) w Mpa   500, 

wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w Mpa  550, 

wytrzymałość charakterystyczna w MPa  490, 

wytrzymałość obliczeniowa w Mpa   375. 

wydłuŜenie (min) A5 w %    10, 

zginanie do kąta 60     brak pęknięć i rys w złączu. 

    Pręty okrągłe, Ŝebrowane ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b wg PN-H-84023/01 o 

następujących parametrach: 

 średnica pręta w mm 5,5 - 40, 

 granica plastyczności Rg (min) w MPa 240, 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 370 

  wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240, 

  wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200. 

  wydłuŜenie (min)A5 w % 24, 

 zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. 

 

 Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w 
którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Nie dopuszcza się do odbioru stali bez świadectw jakości, przywieszek 
identyfikacyjnych oraz stali, która przy oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe 
w postaci pęcherzy, naderwań, rozwarstwień i pozostałości jamy wsadowej. 

 

2.2. Drut monta Ŝowy 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego. Średnicę drutu wiązałkowego naleŜy dostosować do średnicy prętów głównych w 
złączu. 

 

2.3. Podkładki dystansowe 
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Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia 

Do spawania prętów zbrojeniowych moŜna stosować elektrody rutylowe średnio otulone 
ER146 lub E432R11 odpowiadające wymaganiom normy PN-M-69433. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt. 3. Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
mostowych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 
ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcia trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

 

5.1. Organizacja Robót 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty zbrojarskie. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

 Czyszczenie prętów 

Pręty, przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, naleŜy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą niszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia 
stali zbrojeniowej akceptowane przez. InŜyniera. 

 Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu 
mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
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 Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia dla 
poszczególnych gatunków stali podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcówki i prętów nie 
naleŜy zginać w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odległość spoin od krzywizny 
odgięcia powinna wynosić 10d. Na zimno, na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o 
średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą 
co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna 
spełniać warunki podane dla haków. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i 
odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 

 

5.3. Monta Ŝ zbrojenia 

  Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej 
nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 

- 0,025m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów wg PN-S-
10042. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

  Montowanie zbrojenia 

 Łączenie prętów za pomocą spawania 

Uwaga : 

Stal klasy A-I jest spawalna bez ograniczeń. Stal klasy A-IIIN są spawalne przy 
zachowaniu warunków dodatkowych wg PN-H-84023/06. 

Przy łączeniu prętów za pomocą spawania dopuszcza się następujące rodzaje 
połączeń: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

- czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
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Wymiary spoin i nośności połączeń spawanych naleŜy przyjmować wg p. 12.7 normy 
PN-S-10042. 

Miejsca spawania powinny być połoŜone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna 
odległość spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. 

Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze 
wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 

 Łączenie prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych 
prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Długości 
zakładów w połączeniach zbrojenia naleŜy obliczać w zaleŜności od ilości łączonych prętów w 
przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8.. 

Dopuszczamy procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie moŜe być 
większy niŜ: 

• dla prętów Ŝebrowanych 50%, 

• dla prętów gładkich  25%. 

W jednym przekroju moŜna łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego 
zbrojenia poprzecznego, niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym 
przekroju nie powinna być mniejsza niŜ 2d i niŜ 20mm. 

 Kotwienie prętów 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zaleŜności od rodzaju stali i klasy 
betonu naleŜy obliczać wg normy PN-S-10042 p. 12.6. 

Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: dla prętów 
gładkich ściskanych - 30 d dla prętów Ŝebrowanych ściskanych - 25 d dla prętów gładkich 
rozciąganych - 50 d dla prętów Ŝebrowanych rozciąganych - 40 d 

Minimalne długości kotwienia prętów kl. A-I i A-II przed hakami i odgięciami przyjmuje 
się: dla prętów ściskanych ze stali kl. A-I i A-II - 20 d dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-I - 30 d 
dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-II - 25 d 

 SkrzyŜowania prętów 

Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej 

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia 
prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5mm. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 

Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi jak dla robót zanikających. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę kaŜdorazowo zgodnie z normą PN-H-93215 
naleŜy sprawdzić: 

- zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali 

- stan powierzchni prętów 

- wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów 

A takŜe, dla partii stali (poszczególnych średnic) wbudowywanej w podpory i ustrój 
nośny, po komisyjnym pobraniu próbek, Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie 
badania: 

- sprawdzenie masy (kg/m) 

- granicy plastyczności Re (MPa) 

- wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa) 
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- wydłuŜenia A5 (%) 

- zginania na zimno 

W przypadku wątpliwości lub wyników badań odbiegających od normy, naleŜy zlecić 
badanie składu chemicznego dla analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odesłać partię stali z 
budowy. Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegają: 

- zgodność gatunków stali, średnic, prostość prętów 

- zgodność kształtów i wymiarów z dokumentacją techniczną 

- oględziny powierzchni w miejscach gięcia prętów 

- czystość zbrojenia (brak zendry, rdzy, błota, miejsc zatłuszczonych) 

- poprawność montaŜu w deskowaniach (wg p.5 S.T.) 

Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi końcowemu z wpisem do Dziennika Budowy 
zgodnie z p. 8.3. S.T. Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze 
dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 
rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek: + 5 mm, - 0mm; 

- rozstaw prętów w świetle: 10mm; 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± l0mm; 

- długość pręta między odgięciami: ± l0mm; 

- miejscowe wykrzywienie: ± 5mm. 

NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego 
nie powinno przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 

- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną teoretyczną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza 
się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.1. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektowa i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST oraz 
pisemnymi poleceniami InŜyniera. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 120 - 

pisemne stwierdzenia InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST oraz inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót. 

 Zakres Robót 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
InŜyniera lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

8.3. Odbiór warunkowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia InŜyniera na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z Dokumentacją Projektową, pod względem 
gatunków stali, średnic i kształtów prętów 

- zgodności z Dokumentacją Projektową liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, 

- usytuowania zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów 

- rozstawu prętów głównych i strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 

- czystości zbrojenia w elemencie, a takŜe niezmienności układu zbrojenia. 

Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST DM.00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa tony zmontowanego zbrojenia obejmuje: 

• zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

• dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

• oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych, 

• łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "na zakład" (z uwzględnieniem 
stali zuŜytej na zakłady) 

• montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą ST 

• wykonanie badań i pomiarów 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 
Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy. 

Cena jednostkowa uwzględnia równieŜ budowę i rozbiórkę pomostów roboczych 
potrzebnych do montaŜu zbrojenia. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w 

temperaturze otoczenia 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-H-84023.06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. 
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PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

niskowęglowych i niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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M.13.00.00. BETON 
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny 
M.13.01.03. Beton przyczółków (C30/37) 
M.13.01.05. Beton gzymsów (C25/30) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem wykonania i odbioru betonu konstrukcyjnego, uŜytego do 
wykonania robót w ramach przedmiotowej inwestycji 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem  betonów konstrukcyjnych dla obiektów wykonywanych lub przebudowywanych w 
ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.. 

ST dotyczy wszystkich czynności umoŜliwiających i mających na celu wykonanie Robót 
związanych z: 

- -wykonaniem mieszanki betonowej, 

- -transportem mieszanki na budową 

- -wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 

- -układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- -pielęgnacją betonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi 
poniŜej: 

Beton zwykły  - beton o gęstości powyŜej 1,8 MPa wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa  - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwo ść betonu  - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 

Stopie ń wodoszczelno ści  - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
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Stopie ń mrozoodporno ści  - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 

Klasa betonu  - symbol literowo-liczbowy ( np. B30, C30/37 ) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG  w MPa. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG  w 
MPa. Dla próbki walcowej lub sześciennej 

 Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie Rb  - wytrzymałość zapewniona z 
95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 

 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót 
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 2. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej 
regulują postanowienia odpowiednich polskich norm i Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

 Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z kaŜdej  dostawy musi  spełniać  wymagania zawarte  w PN-EN   
197-1.  Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy: dla betonu klasy B25 - klasy 32,5 NA, dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasy 42,5 NA, dla 
betonu klasy B45 i większej - klasy 52,5 NA. 

Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Cement pochodzący z kaŜdej 
dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 
196-6:1997. Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) od 50% do 60% 

- zawartość alkaliów do 0,6%, 

- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 
0,9%, 

- zawartość C4AF+2xC3A<20%  

- zawartość glinianu trójwapniowego C3A<7% 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma 
pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed 
uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 

- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,; 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 

- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i 
nie rozpadających się w wodzie. 

 Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania: 
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące - sprawdzenie zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 
się występowania w cemencie, większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania wykaŜą 
niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do betonu. Magazynowanie i okres 
składowania: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone 
na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki 
stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe 
rozróŜnienie. 

 Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 
rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym 
i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 
pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla 
całej konstrukcji betonowej. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziania 
10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia , leŜącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa 
Czas 

wiązania 
Wczesna 

Klasa 
cementu 

Po 2 
dniach 

Po 7 
dniach 

Normowa, 28 dni 
Począte

k mm 

Stało
ść 
objętości 
(rozszerzal
ność) 

Klasa 
32,5 - ≥16 

≥32,
5 

≤52,
5 

≥75 

Klasa 
42,5 ≥10 - 

≥42,
5 

≤62,
5 ≥60 

Klasa 
52,5 ≥20 - 

≥52,
5 

- ≥45 

≤10 
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Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one 
zbadane w placówce badawczej wskazanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich ) - do 20 %, 

- wskaźnik rozkruszenia: 

- dla grysów granitowych - do 16%, 

- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%; 

- nasiąkliwość - do 1,2%, 

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

- reaktywność   alkaliczna  z  cementem określona  wg  PN-B-06714.34  nie  
powinna  wywoływać  zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 

- zawartość związków siarki - do 0,1%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg PN-B-06714.26.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych 
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm   - 14-19%, 

- do 0,50 mm   -33-48%, 

- do 1,00 mm   -57-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

- reaktywność  alkaliczna z  cementem określona  wg  PN-B-06714.34  nie powinna  
wywoływać  zwiększenia 

- wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg PN-B-06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

- Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym  
obejmującym:            

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny , które oznacza się jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13. 

Do betonu klasy B25 (pale fundamentowe) naleŜy stosować Ŝwir o maksymalnym 
wymiarze ziaren 31,5 mm spełniający następujące wymagania: 

- Ŝwiry marki co najmniej 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych, 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej < 10% 

- zawartość podziarna - < 5% 

- zawartość nadziania - < 10%. 
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Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera. W przypadku, gdy kontrola 
wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, uŜycie takiego 
kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę, wilgotności 
kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 

 Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 

 Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów mostowych muszą mieć Aprobaty, wydane przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów oraz atest producenta. 

 

2.3. Beton 

Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniŜej: 

- nasiąkliwość - do 5% - badanie wg PN-S-10040, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150) – badanie wg PN 
– B – 06250, 

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez InŜyniera. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niŜ 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance 
betonowej ustala się następująco: 

z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) 
mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, za optymalną ilość piasku 
przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywane teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości 
cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 

400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
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450kg/m - dla betonu klas B35 i wyŜszych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej  zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej  w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą l,3RbG Zawartość 
powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5 - 5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnieniu kruszywa do 16mm, 

- wartości 4,5 -  6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie   konsystencji   mieszanki   przeprowadza   
się   podczas   projektowania  jej   składu   i następnie   przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metodą Ve - Be, 

- metodą stoŜka opadowego. 

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami 
określonymi w PN-B-06250, nie mogą przekroczyć: 

- ± 20% wartości wskaźnika Ve - Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg PN-B-06250), dokonać aparatem Ve - 
Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka 
opadowego. 

 

3. SPRZĘT 

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

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. Dozatory muszą mieć aktualne   świadectwo   legalizacji.   Mieszanie   składników   
powinno   się   odbywać   wyłącznie   w   betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt. 3. Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. „gruszka"). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
InŜyniera Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

- 90 min. - przy temperaturze +15CC,  

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00t00 „Wymagania ogólne" pkt. 
5. 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty 
wykonawcze rusztowań i deskowań uzgodnione z projektantem, projekt technologiczny 
betonowania. 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o dostarczony przez 
Wykonawcę szczegółowy program dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez 
InŜyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rządnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy 
roboczej, 

- prawidłowość  wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych, 

- warstw izolacyjnych, ułoŜenia łoŜysk itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 
wbudowywanych w betonową konstrukcję 

- (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i 
PN-B-06251 oraz ustawą „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie". Zabudowy chodnikowe, kapy naleŜy wykonać z betonu 
napowietrzanego. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który moŜe zapewnić spełnienie Ŝądanych w ST 
wymagań. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
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±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  

±3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane 
co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  

Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 
minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,Om) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0m) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, warstwami o 
grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy; 

- przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

- Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w 
płaszczyźnie poziomej; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na 
głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-
30s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m, 

- belki   (łaty)   wibracyjne   powinny   być   stosowane   do   wyrównania   
powierzchni   betonu   płyt   pomostów    

- charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60s; 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno 
być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe 
powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
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betonu oraz warstwy   szkliwa   cementowego,   oraz   zwilŜenie   wodą  i   narzucenie   warstwy   
kontaktowej   z   gęstego   zaczynu cementowego o grubości 2-^3 mm lub zaprawy cementowej 1 
: 1 o grubości 5mm. 

Dopuszcza się stosowanie warstw szczepnych posiadających Aprobatę Techniczną. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułoŜonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
plus 5°C, zachowuj ąc warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 
15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej  +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być 
wyŜsza niŜ 35°C. 

Niedopuszczanie  jest   kontynuowanie   betonowania   w   czasie   ulewnego   deszczu  
-   naleŜy  przed   rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio    po    zakończeniu   betonowania   zaleca   się   przykrycie   powierzchni   
betonu    lekkimi   osłonami wodoszczelnymi   zapobiegającymi   odparowaniu   wody   z   betonu   
i   chroniącymi   beton   przed   deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyŜszej niŜ + 5° C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wy Ŝszej, beton naleŜy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyŜej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
15MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie  betonowe powierzchnie  muszą być  gładkie  i  równe,  bez zagłębień 
między ziarnami  kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 
niŜ 2mm. 
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Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. JeŜeli 
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego  wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji,  to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania i rusztowania 

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego naleŜy wykonać według projektu 
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Sposób 
posadowienia rusztowania naleŜy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać 
wszelkie pozwolenia. DemontaŜ rusztowań dopuszcza się zgodnie z obowiązującymi normami.. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) 
naleŜy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach 
statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i 
uzgodni z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciąŜenia pomostami roboczymi.  

- Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki 
gdzie nie moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Gzymsy wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi, muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetykiem do deskowań. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 

5.6.1. Tolerancje wykonania deskowania 

Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych 
projektem: rozstaw Ŝeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niŜ 2 cm 

- grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0.2 cm 

- odchylenie od pionu ściany deskowania: ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niŜ 
0.5 cm 

- prostoliniowość krawędzi Ŝeber ± 0.1% (w kierunku ich długości) 

- miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 3.0 
m) ± 0.2 cm 

- wymiary kształtu elementu betonowego:0.2% wysokości i nie więcej niŜ - 0.5 cm; 
+ 0.5% wysokości i nie więcej niŜ + 2.0 cm; 0.2% grubości (szerokości ) i nie więcej niŜ -0.2 cm; + 
0.5% grubości (szerokości) i nie więcej niŜ +0.5 cm. 

5.6.2. Dopuszczalne ugięcia deskowania 

- w deskach i belkach pomostów: 1/200 L 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 132 - 

- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych: 
1/400 L 

- w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych: 
1/250 L. 

5.6.3. Tolerancje wykonania rusztowań 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

- rozstaw szeregów ram rusztowaniowych ±15 cm, 

- rozstaw podłuŜnie i poprzecznie ±2 cm, 

- rzędne oczepów ±1 cm, 

- długość wsporników ±10 cm, 

- przekroje poprzeczne elementów ±4%, 

- wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0.5% wysokości, lecz nie więcej 
niŜ 3 cm, 

- wielkość podniesienia wykonawczego 10% wartości obliczeniowej. 

Sprawdzanie wymiarów wykonywać naleŜy za pomocą przyrządów pomiarowych z 
dokładności do 1 mm. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 

 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niŜ: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej 
dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
InŜyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania, co 
najmniej  1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i 
badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - 
co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki l00mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 
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Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy 
przeprowadzić w wieku 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160mm i minimalnym wymiarze boku 
lub średnicy 100mm. 

Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg 
PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250 i 
„Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie". Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną   normą i niniejszymi ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 
 

6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mos towych 

Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 

 Rodzaj badania Metoda 
badania 
według 

Termin lub częstość 
badania 

Badania 
składników 
betonu 

- Badanie cementu 
o czasu 

wiązania 
o stałość 

objętości 
o obecność 

grudek 
o wytrzymałość 

 
PN-EN 

196-3 
j.w. 
PN-EN 

196-6 
PN-EN 

196-1 

Bezpośrednio przed 
uŜyciem kaŜdej 
dostarczonej partii  

j.w. 2. Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziarn 
- zawartości pyłów 
- zawartości 

zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-B-

06714/15 
PN-B-

06714/16 
PN-B-

06714/13 
PN-B-

06714/12 
PN-B-

06714/18 

j.w. 

j.w. 3. Badanie wody PN-B-
32250 

Przy rozpoczęciu 
robót i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

j.w. 4. Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-B-
06240 
i Aprobatą 
Techniczną 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialności PN-B-
06280 

Przy rozpoczęciu 
robót 

j.w. Konsystencji J.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

j.w. Zawartości powietrza J.w. J.w. 
Badania 

betonu 
1. Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 
J.w. Po ustaleniu recepty 

i po wykonaniu kaŜdej 
partii betonu 

j.w. 2. Wytrzymałość na 
ściskanie 

- badania nieniszczące 

PN-B-
06261 

PN-B-
06262 

W przypadkach 
technicznie uzasadnionych 

j.w. 3. Nasiąkliwość PN-B-
06250 

Przy ustaleniu 
recepty, 3 razy w okresie 
wykonania konstrukcji i raz 
na 5000m3 betonu 

j.w. 4. Mrozoodporność J.w. Przy ustaleniu 
recepty, 2 razy w okresie 
wykonania konstrukcji i raz 
na 5000m3 betonu 

j.w. 5. Przepuszczalność wody J.w. Przy ustaleniu 
recepty, 3 razy w okresie 
wykonania konstrukcji i raz 
na 5000m3 betonu 
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wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych 
w Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

- długość przęsła ±1cm, 

- rozpiętość usytuowania łoŜysk ±1,0 cm 

- oś podłuŜna w planie ±2cm, 

- usytuowanie w planie belek podłuŜnych i poprzecznych ±1,0 cm 

- wymiary przekrojów dźwigarów ± 1,0cm, 

- grubość płyty pomostu ±0,5cm, 

- rzędne wysokościowe ±l,0cm. 

Tolerancje dla fundamentów: 

- usytuowanie w planie,±3,0 cm (dla fundamentów o szer.<2,0 m ±2,0 cm) 

- rzędne wierzchu ławy ±2,0 cm 

- płaszczyzny i krawędzie odchylenie od pionu ±1,0 cm  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 [metr sześcienny] betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg Dokumentacji Projektowej i na podstawie pomiaru w 
terenie. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

8.1. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
InŜyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez InŜyniera. 

 

8.3. Odbiór ko ńcowy 

końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót betonowych na podstawie wyników badań, inwentaryzacji geodezyjnej i 
spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 
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Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

- wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i 
rusztowań), 

- wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. 
rusztowania) na czas robót nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń, 

- opracowanie recept 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- przygotowanie betonu i wykonanie warstw szczepnych w przypadku przerw 
roboczych 

- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie  w konstrukcji  wszystkich wymaganych Projektem otworów jak 
równieŜ osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.; 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 
materiałów rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

ilości wody wydzielającej 
się samoczynnie z mieszanki betonowej 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 
PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotności.  
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PN-B-PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.  Metoda ultradźwiękowa 

badania  wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu. Metoda  sklerometryczna  

badania  wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 
typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-03163-2 Rusztowania drewniane budowlane. 
PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 

praŜeniu, straty przy praŜeniu oraz                              substancji 
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych.  

PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 
0,337 mval/dm3 metodą wersenianową.  

PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych         metodą        
kolorymetryczną        z         tiofluoresceiną        z         kwasem                 
o-hydroksyrtęciobenzoesowym.  

PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.  

PN-C-04600/00  Woda  i ścieki. Badania z awartości  chloru  i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru 
metodą miareczkową jodometryczną.  

PN-C-04628/02  Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, 
cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą 
kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - 
Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000. 

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 
konstrukcjach mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 

Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ" w nowo budowanych konstrukcjach 
obiektów mostowych, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 
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Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w 
oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny 
M.13.02.01. Beton klasy < B25 w deskowaniu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 
wyrównawczego kl. C12/15 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem betonu wyrównawczego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. oraz 
ST M.13.00.00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5.Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami InŜyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

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

Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. Wymagania materiałowe dotyczące betonu omówione są w ST M.13.01.00. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt.3. 

Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 

Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieŜnej, dozowanie wagowe. 

 

4. TRANSPORT 

Wg ST M.13.01.00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w ST M.13.01.00 i ustalenia poniŜsze. 

5.1. Tolerancje wykonania 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

płaszczyzny i krawędzie 

- odchylenie od pionu  +2 cm 

- w planie  +5 cm, 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 6.  

Roboty naleŜy prowadzić w obecności InŜyniera. Kontroli podlega przygotowanie 
podłoŜa, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu. 

Skład mieszanki naleŜy kaŜdorazowo oznaczać laboratoryjnie. NaleŜy sprawdzać klasę 
betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie 
wg ST M.13.01.00. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 [metr sześcienny] betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowy wg ST DM.00.00.00 
"Wymagania Ogólne". Dla wykopów wg ST - M. 11.01.00. Dla betonu wg ST M. 13.00.00. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

• dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

• przygotowanie i transport mieszanki, 

• ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

• wykonanie badań i pomiarów, 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy 
materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-88/B-06250 Beton zwykły  

 
Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 
M.14.01.00. Konstrukcja stalowa ustroju nios ącego wraz z monta Ŝem 
M.14.01.01. Płyta pomostowa 
M.14.01.02. Łuk 
M.14.01.03. Wieszaki  
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru materiałów i procesów produkcyjnych jak i gotowych wyrobów tj. konstrukcji stalowej, 
dla przedmiotowej kładki. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie: 
Stalowej konstrukcji nośnej przedmiotowej kładki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami związanymi, wytycznymi i 
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
 
KOMISARZ ODBIORCZY MINISTERSTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ - 
osoba fizyczna upowaŜniona do odbioru technicznego w hucie stali konstrukcyjnej 
przeznaczonej na mosty, wyznaczona przez Głównego Inspektora Kolejowego Dozoru 
Technicznego (Warszawa ul. Grójecka 17). 
 
KOMISJA KWALIFIKACYJNA MINISTERSTWA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ - 
organ MTiGM nadający prawo wykonywania mostów drogowych, pieszych i kolejowych o 
konstrukcji stalowej przedsiębiorstwom wytwarzającym konstrukcje i wykonującym montaŜe i 
remonty mostów. 
 
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA - obowiązujące na wszystkie materiały produkcji krajowej i 
importowane wbudowywane na trwałe do mostów na drogach publicznych. Zgodnie z 
rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14 
poz. 82) jednostka upowaŜniona do ich wydawania jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
(Warszawa ul. Jagiellońska 80). Świadectwa dopuszczenia nie wymaga stal konstrukcyjna 
wytwarzana w polskich hutach pod nadzorem Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Transportu i 
Gospodarki Morskiej. 
 
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 
 
2.1. Akceptowanie u Ŝytych materiałów 
 Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montaŜu (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) 
dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów. 
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Do budowy mostów stosować moŜna wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają 
świadectwa Dopuszczenia (pkt. 1.4). 
 
Wyjątkowo moŜna stosować materiały, dla których Instytut Badawczy Dróg i Mostów wyda 
Tymczasowe Świadectwo Dopuszczenia. W tym przypadku uŜycie materiału musi się odbywać 
zgodnie z warunkami Zi określonymi przez IBDiM w Tymczasowym Świadectwie. 
Dla elementów drugorzędnych (elementy wyposaŜenia) nie ma potrzeby spełniania powyŜszych 
wymagań, elementy takie powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM. 
 
2.2. Stal konstrukcyjna 
 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej.  
 Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych naleŜy uŜywać stal zgodnie z PN-82/S-
10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za 
zgodą Inwestora, jeśli posiadają Świadectwa Dopuszczenia IBDiM. 
 
2.2.2.    Tryb post ępowania przy dostawach stali. 
 Wyroby ze stali konstrukcyjnej gatunków zgodnych z PN - 82/S-10052 przeznaczone do 
wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej podlegają odbiorowi dokonywanemu przez Komisarza 
Odbiorczego Ministerstwa Transportu Gospodarki Morskiej. 
Wytwórca konstrukcji, powinien w porozumieniu z Kierownikiem Projektu powiadomić Komisarza 
Odbiorczego MTiGM o złoŜeniu zamówienia, u wytwórcy stali konstrukcyjnej. Powiadomienie:, 
Komisarza powinno wyprzedzać co najmniej na 10 dni termin rozpoczęcia wytwarzania stali. 
Wytop stali konstrukcyjnej i jej przetwarzanie na wyroby nie moŜe rozpocząć się bez zgody i 
zatwierdzenia technologii przez Komisarza MTiGM, 
Komisarz Odbiorczy MTiGM dokonuje wszelkich czynności kontrolnych i badań 
zgodnie z wymaganiami przedmiotowych norm na koszt wytwórcy stali konstrukcyjnej. 
Rozpoczęcie wytwarzania stali bez powiadomienia Komisarza Odbiorczego MTiGM i jego zgody 
jest podejmowane na ryzyko wytwórcy stali. UŜycie wyrobów ze stali konstrukcyjnej, których 
wytop i przetwarzanie nic było kontrolowane przez Komisarza Odbiorczego MTiGM u Wytwórcy 
stali, moŜe być dokonane tylko po przeprowadzeniu odbioru przez Komisarza Odbiorczego 
MTiGM. W tym przypadku Komisarz Odbiorczy MTiGM dokonuje wszelkich czynności 
kontrolnych i badań zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, a takŜe badań 
dodatkowych, których konieczność określa sam, na koszt własny Wytwórcy stalowej konstrukcji 
mostowej. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej 
muszą: 

• być udokumentowane atestami hutniczymi i zaświadczeniami odbiorczymi Komisarza 
Odbiorczego MTiMG; 

• mieć trwała ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG; 
• mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych 

przywieszek ze znakami zgodniezPN-73/H-01102; 
• spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych. 

-dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-
92203, 
-dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-81/H-92121, 
-dla blach Ŝeberkowych wg PN-73/H-92127, 
-dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
-dla kątowników równoramiennych wg PN-8 l/H-93401, 
-dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81/H 93402, 
-dlaceownikówPN-86/H-9340 
-dla teowników wg PN-S5/K-93406 
-dla dwuteowników wg PN-86/H-93407 
-dla lin PN-68/M-80201, 
-dla stali i staliwa do wyrobu łoŜysk wg PN-82/H-10052. 

 
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
 Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji 
mostowej u zaakceptowanym przez Kierownika Projektu wytwórców tych materiałów. Na 
Wytwórcy konstrukcji ciąŜy obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów 
potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej 
danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawa kaŜdej partii 
łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów 
Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt, Materiały 
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pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym 
przez Kierownika Projektu na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być 
wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
-dla nitów wg PN-82/S-10052, 
-dla śrub pasowanych PN-6I/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-9\82342 i PN-81/H-84023 
-dla nakrętek do śrub PN-86/M-B2144, 
-dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka PN-86/M-82153 
-dla podkładek pod śruby PN-77/M-82002, PN-77/M1-B2003, PN-78/M-82005, PN-78/M-82006, 
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 i PN-79i/M-82018,  
-dla śrub montaŜowych wg PN-85/M-82101, 
-dla śrub spręŜających wg PN-83/M-82343, 
-dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433 
-dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 
-dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-73/M-69355, 
-dla topników do spawania ŜuŜlowego wg PN-67/M-69356, 
 
Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według gwarancji 
dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozja i w sposób umoŜliwiający segregację na 
poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze naleŜy przechowywać ponad podłogą w 
suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze 
przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być 
oddzielone od pozostałych. 
 
2.4. Stal niekonstrukcyjna 
 Stalowe elementy wyposaŜenia naleŜy wykonać ze stali St3 oraz stali nierdzewnej 
 
3.       SPRZĘT 
 Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie 
montaŜu (pkt 5.1.3.) obowiązani są da przedstawienia Kierownikowi Projektu do akceptacji 
wykazu zasadniczego sprzętu. Kierownik Projektu jest uprawniony do sprawdzenia, czy 
urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają waŜne świadectwa wydane przez Urząd 
Dozoru Technicznego 
Wykonawca na Ŝądanie Kierownika Projektu jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w 
celu sprawdzenia jego przydatności, Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Kierownika Projektu. 
 
4.      TRANSPORT 
4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali kons trukcyjnej u wytwórcy 
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w Stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji 
mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą 
posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Oznaczenia i cechy muszą być 
zachowana w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów naleŜy przenieść 
oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
 
4.2.         Transport na miejsce monta Ŝu 
 Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten 
sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych napręŜeń, 
deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej 
będzie eksploatowana Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: 
-łączniki sworzniowe - w przypadku konstrukcji zespolonych 
-blachy węzłowe i przewiązki - w przypadku konstrukcji kratownicowych, 
-elementy styków montaŜowych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, zespolonych itp. 
 Ze względu na moŜliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji naleŜy 
odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie 
jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie 
oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montaŜowych. Elementy 
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drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być 
przewoŜone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji 
pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montaŜu 
konstrukcji, W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji, jeśli będą 
odpowiednią zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Kierownik 
Projektu w razie potrzeby moŜe Ŝądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania 
elementów musi wykluczyć moŜliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w 
czasie transportu. PrzewoŜone elementy powinny być załadowane w taki sposób, aby nie 
przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-
02056. 
Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub 
dopuszczalnych cięŜarów pojazdów naleŜy uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów Drogowych w 
miastach prezydenckich, przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewoŜący 
części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez: oznakowany 
samochód pilotujący, W przypadku spławiania skrzyniowych fragmentów konstrukcji naleŜy 
skontrolować ich szczelność, a po wyłowieniu naleŜy konstrukcje, starannie oczyścić i 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
4.3.        Odbiór konstrukcji po rozładunku 
 
 JeŜeli Inwestor zawarł oddzielnie umowy na: 
-wytworzenie konstrukcji, 
-montaŜ konstrukcji na miejscu budowy z róŜnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas 
Wykonawca montaŜu musi dokonać odbioru konstrukcji po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń 
powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela 
Kierownika Projektu i powinien być przez Kierownika Projektu zaakceptowany. Wytwórca 
konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takŜe 
wszystkie elementy stalowe, które będą uŜyte na miejscu budowy np.: komplet śrub, z 
dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone 
okresami gwarancji. 
Przekazane powinny być  dokumenty opisujące zastosowanie podczas wytwarzania 
materiały,  procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów zgodnie z pkt. 5.2.2,7. 
 
4.4.         Likwidacja uszkodze ń transportowych  
 Podczas odbioru po rozładunku naleŜy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 
kompletne i odpowiadają załoŜonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyłki 
nie powinny przekraczać odchyłek podanych w pkt. 2.4.2.8. i 2.8. PN-89/S-10050. 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Kierownik Projektu uzna za konieczne, to Wytwórca 
przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram 
usuwania odchyłek. Kierownik Projektu moŜe zastrzec, jakich prac nie moŜna wykonywać bez 
obecności przedstawiciela Kierownika Projektu. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do 
ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to moŜliwe ze względów technicznych. Po 
zakończeniu prac Wykonawca montaŜu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Kierownika 
Projektu. 
Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego 
część) zostaje zdyskwalifikowany 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki ogólne  
 
 Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne 
 
5.1.1.    Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowyc h konstrukcji mostowych i Wykonawcy 
monta Ŝu. 
 Konstrukcje stalowe mostów mogą. być wytwarzane jedynie w wytwórniach zakwalifikowanych 
przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Wytwórca konstrukcji 
powinien razem z ofertą, przetargową dostarczyć inwestorowi kopię świadectwa Komisji dla danej 
wytwórni. Wytwórca nie moŜe przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni bez 
zgody Inwestora, Zatwierdzeni przez Inwestora podwykonawcy Wytwórcy muszą równieŜ posiadać 
świadectwa Kom. Kwal. MTiGM. Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej  MTiGM  obowiązuje 
równieŜ przedsiębiorstwa wykonujące montaŜ stalowej konstrukcji mostowej, jeśli montowane przęsła 
mają rozpiętość Lt > 21 m, oraz bez względu na rozpiętość, jeśli dla zmontowania przęsła konieczne 
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jest wykonanie połączeń spawanych albo na śruby rozpręŜające. Termin waŜności świadectwa i jego 
zakres muszą, być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. 
 
5.1.2.    Program wytwarzania konstrukcji w wytwórn i. 
  
 Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu 
programu robót. 
Program sporządzany jest przez Wytwórcę. Program powinien zawierać deklarację Wytwórcy o 
szczególnym zapoznaniu się z projektem technicznym i Specyfikacjami oraz: 
1) harmonogram realizacji  
2)informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy  
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie 
kwalifikacji 
4) informacje o dostawcach materiałów 
5)informacje o podwykonawcach 
6) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania 
7) projekt technologii spawania 
8) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach                       ! 
9) inne informacje Ŝądane przez Kierownika Projektu,  
10) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w projekcie technicznym. Program robót musi 
uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Specyfikacji Ogólnej, a takŜe w Specyfikacji 
Szczegółowej, jeŜeli taka jest częścią umowy 
Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca na własne potrzeby, 
5.1.3.    Program monta Ŝu  scalanie konstrukcji na miejscu budowy.  
 Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu 
programu montaŜu. Program sporządzony jest przez Wykonawcę montaŜu. Program powinien zawierać 
protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
1) harmonogram terminowy realizacji 
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie 
kwalifikacji 
4) projekt montaŜu 
5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montaŜu będzie ona podpierana w innych 
punktach niŜ przewiduje to projekt techniczny 
6)projekt technologiczny wykonania pomostu Ŝelbetowego (jeśli występuje) 
7) informacje o podwykonawcach 
8) informacje o podstawowym sprzęcie montaŜowym przewidzianym do realizacji zadania  
9) projekt technologii spawania (jeśli występuje)  
10) projekt technologii wykonania połączeń ciernych (jeśli występują)  
11) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji  
12) informację o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze 
prac montaŜowych 
13) inne informacje Ŝądane przez Kierownika Projektu 
 
5.1.4. Akceptowanie stosowanych technologii  
 Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w projekcie technicznym, 
lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 
 
5.1.5. Kontrola wykonywanych Robót  
 Kierownik Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, 
badawczych i odbiorów częściowych na czas, których naleŜy przerwać roboty, W zaleŜności od wyniku 
badań Kierownik Projektu podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 
 
5.1.6. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy  
 Decyzje Kierownika Projektu są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach 
wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni) 
budowy (w trakcie montaŜu) 
 
5.2.        Wykonanie konstrukcji w wytwórni  
 
5.2.1.    Obróbka elementów  
 
5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjne j 
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 Wytwarzanie konstrukcji naleŜy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości uŜywanych 
wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być uŜyte wyroby, w których odchyłki 
wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt 2.4.2. 
5.2.1.2. Ciecie elementów i obrabianie brzegów  
 
 Cięcie elementów i obrabianie brzegów naleŜy wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu 
technicznego, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Cięcie elementów 
moŜna wykonać dla stali St3M (St3WD) mechanicznie noŜycami lub pilą albo dla wszystkich gatunków stali 
stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatycznie lub półautomatycznie, a dla elementów pomocniczych i 
drugorzędnych równieŜ ręcznie. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy 
cięciu noŜycami podniesione brzegi powierzchni ciecia naleŜy wyrównać na odcinkach wzajemnego 
przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie naleŜy obcinać co najmniej 20 mm z kaŜdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu 
nałoŜy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu 
tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z ŜuŜla, gratu, nacieków i 
rozprysków materiału 
 
Dokładność cięcia: 
Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 
Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1 ±2 
PowyŜsze dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montaŜowy. 
 
5.2.1.3. Prostowanie i gi ęcie elementów  
 Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Kierownika Projektu wykonać próbne uŜycie 
sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane, jeśli 
pomierzone po próbnym uŜyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2. 
Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Podczas 
gięcia naleŜy przestrzegać zaleceń PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2. 

Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, 
płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są nie 
mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niŜ graniczne dopuszczalne wartości podane w tabeli 1 
z PN-89/S-10050. 
W Tabl. 1 podaje się wyciąg z w.w. tabeli dla blach i płaskowników. 
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować naleŜy siły 
statyczne. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia 
krzywizny podanych w tabl. 1. prostowanie i gięcie elementów stalowych naleŜy wykonać na 
gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niŜszej niŜ 750°C. 
Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niŜ obszar prostowany 
tub odkształcany. Kształtowniki naleŜy nagrzewać równomiernie na całym przekroju. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 
+5°C, bez uŜycia wody. 

Tabl. 1. Największe wartości strzałek ugięcia f i najmniejszej wartości promieni krzywizny r 
dopuszczalne przy gięciu i prostowaniu  

Przy prostowaniu Przy gięciu Szkic 
Przekroju 

Względem 
osi f r f r 

 

x-x 
 
y-y 

12/400s  
 
12/800b 

50s 12/200s 25s 
 

 

 
x-x 
 
y-y 

 
12/720b 

 
90b 

 
12/360b 

 
45b 

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. 
Sposób ich ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Inspektora 
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Nadzoru. W elementach ze stali o podwyŜszonej wytrzymałości (18G2A) nie powinny 
wystąpić równieŜ miejscowe zahartowania. 

 

 

Tabl. 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych  

Wymiar nominalny [mrn] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm] 
Ponad do przyłączeniowego swobodnego 
500 1000 0,5 1,5 
1000 2000 1,0 2,5 
2000 4000 1,5 4,0 
4000 8000 2,5 6,0 
8000 16000 4,0 10,0 
16000 32000 6,0 15,0 
32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie więcej niŜ 50 

5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 Wymiary  liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność  nie została 
podana w dokumentacji technicznej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach 
podanych w tabl. 2, przy czym rozróŜnia się: 

- wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zaleŜne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaŜ oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji 

- wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia 

5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prosto ści elementów  (prętów ściskanych, pasów, 
ściskanych) od podpory do podpory lub (węzła do węzła stęŜeń wynoszą 1/1000 
długości, lecz nie więcej niŜ 10 mm. Dla elementów rozcinanych odchyłki mogą być 
dwukrotnie większe. 

5.2.1.6.  Dopuszczalne skr ęcenie przekroju  (mierzone wzajemnych 
przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju) 1/1000 długości, lecz nie 
więcej niŜ 10 mm. 

5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego 
elementów konstrukcyjnych 

(poza stykami) podano w tablicy. 

 

Tabl. 3. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego 
 

L.p. Rodzaje odchyłek Szkic 
Dopuszczalna  
wielkość lub f  

1. 

Odchyłki            
głównych 
wymiarów 
przekrojów 

 

wg tabl. 2 

2. 
Nieprostopadłość 
półek lub ścianek 

 

0,01 wymiaru lecz nie 
więcej nii 5 mm 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 148 - 

3. 
Przesunięcie lub 

wygięcie 
środka 

 

0,005 h, lecz nie 
więcej niŜ grubość 

środnika 

4. 
Przesunięcie 
innych części 

poza środnikiem 

 

0,01 b, 
lecz nie 
więcej 

niŜ 5 mm 

5. 
Wybrzuszenie 

blach 

 

0,005 wymiaru 

 

5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w  obrębie styków. 
 
 Styki spawane naleŜy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcie 
stykających się elementów nie przekraczały 1 mm. 
 
Rys. 1.   Swobodne niespawalne końce blach przy pasowaniu stykających się elementów 
 

 
 
Zaleca się pozostawienie swobodnych, niezespawanych blach podczas pasowań stykających 
się elementów (dotyczy to szczególnie styków montaŜowych). Długość niepospawana winna 
wynosić po 600 mm z kaŜdej strony styku montaŜowego dla spoin łączących środnik dzwigara 
głównego z pasem dolnym i blachą pokładu, oraz 300 mm dla połączeń Ŝeber jezdni. Spoiny te 
powinny być następnie wykonane jako spoiny typu K. lub 1/2V, po wykonaniu połączeń środnika i 
pasów stykających się elementów. Szczegółowe rozwiązania naleŜy podać w technologii 
spawania. Rozwiązanie to pokazano na rys. 1. 
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej nie powinno być większe niŜ 2 mm strzałki 
odchylenia 
po przyłoŜeniu liniału długości 1m. 
Dopuszczalne odchyłki konstrukcji uŜebrowanych 
Dopuszczalne odchyłki podano powyŜej w punkcie dotyczącym dopuszczalnych odchyłek 
swobodnych przekroju. 
Wszystkie elementy konstrukcji uŜebrowanych naleŜy sprawdzić przez oględziny. Pomiary 
odchyłek w 
płytach uŜebrowanych moŜna przeprowadzać wyrywkowo wg wskazań inspektora nadzoru, przy 
czym naleŜy 
mierzyć co najmniej 10 % elementów płyty (blachy, zebra, poprzecznice) w strefach ściskanych 
i 5 % w strefach 
rozciąganych. JeŜeli mierzone odchyłki przekroczą wymagania niniejszej normy o więcej niŜ 10 
%, liczba 
mierzonych elementów powinna zostać zwiększona wg zaleceń inspektora nadzoru. 
JeŜeli w zwiększonej liczbie mierzonych elementów odchyłki przekraczają 10 % tej liczby, 
naleŜy je usunąć wg wskazówek w następnych punktach niniejszych ST. 
 
5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek 
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 Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez 
Kierownika Projektu wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy 
lub jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, 
uŜytkowanie lub wygląd, Inwestor podejmuje decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie 
podstawę do obniŜenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezaleŜnie od usunięcia wad. 
Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja inwestora 
stanowią część dokumentacji odbioru mostu. 
 
5.11.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów. 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Kierownik Projektu przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-
69774. 
 
5.2.2.    Składanie konstrukcji 
 
5.2.2.1, Spawanie 
Spawanie elementów konstrukcji naleŜy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Kierownika Projektu projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej 
konstrukcji. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w 
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace 
spawalnicze moŜna powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne 
uprawnienia. NiezaleŜnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych 
umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do 
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). KaŜda spoina 
powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin 
w odległości 10-15 mm od brzegu, a na długich spoinach w odległościach co 1 m. NaleŜy 
prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji technicznej i technologicznej jak równieŜ stwierdzone usterki 
wykonawstwa. Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieŜąco i tak samo potwierdzany 
pracz inspektora nadzoru (kontroli jakości). Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest 
bezpośredni kierownik robót. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna 
być wyŜsza niŜ 0°C, a stali o podwyŜszonej wytrzymałości wyŜsza niŜ +5oC, Niedopuszczalne jest 
spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczonych przed nimi stanowisk 
roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność 
względna powietrza większa niŜ 80 %, mŜawka, wiatry o prędkości większej niŜ 5 m/sek, 
temperatury powietrza niŜsze niŜ podane wyŜej) naleŜy opracować i uzgodnić specjalne środki 
gwarantujące otrzymanie spoin naleŜytej jakości. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niŜ 15 mm od rowka spoiny 
naleŜy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do 
czystego metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności, 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być pospawane lub wykonane taką technologią, (np. przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna 
wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie wg PN-85/M-69775 wg klasy 
wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości. 
Obróbkę spoin moŜna wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, Ŝe miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 3 % tej grubości. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) 
naleŜy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-
65/M-69017, PN-88/M-69018. 
Do wykonywania połączeń spawanych moŜna uŜywać wyłącznie materiałów spawalniczych 
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o 
jakości, Do wykonania spoin sczepnych naleŜy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na 
warstwy przedtopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być 
zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniem producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie 
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwałym 
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przetrzymaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takŜe o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod starzonych 
jest bezcelowe, a uŜycie zabronione. 
Do Ŝłobienia elektropowietrznego naleŜy stosować elektrody grafitowo-węglowe miedziowano 
w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-67/E-69000. Do Ŝłobienia łukowego - 
stosować elektrody stalowe otulona EC1. 
Sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie 
określonych parametrów spawania, przy czym wahania natęŜenia i napięcia prądu podczas 
spawania nie mogą przekraczać 10 %. 
Czołowe spoiny pasów naleŜy kończyć poza przekrojem samego pasa, uŜywając do tego 
płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy. 
Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoin powinny być na nie wprowadzone na 
długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych naleŜy przeprowadzić cięcie w 
odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez obróbkę 
mechaniczną. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń ŜuŜla, pasm ŜuŜlowych lub 
zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % 
grubości spawanych elementów. 
Wady spoin pachwinowych  i  czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i 
makroskopowe nieniszczące badania określa się wg PN-75/M-69703, Wymaga się zachowania 
klasy wadliwości nie wyŜszej niŜ W2 wg PN-85/M-69775 
Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z. planem prześwietleń lub badań 
ultradźwiękowych wg PN-89/M-70055/02 podanym w projekcie technologii spawania. Na 
radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźnik jakości obrazu 
wg PN-77/M-70001. Na konstrukcji obok kaŜdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie 
zgodnie z oznaczeniami na planie prześwietleń lub badań ultradźwiękowych, a na okres 
prześwietlania spoiny naleŜy na konstrukcji umieścić oznaczenie spoiny z podziałem spoin 
długich. 
Wszystkie spoiny czołowe naleŜy prześwietlać na całej ich długości. Na podstawie 
radiogramów wykonanych wg PN-72/M-69770 oraz wad spoin określonych wg PN-65/M-69703 i 
wykrytych prześwietleniem wg PN-74/M-69771 naleŜy określić klasę spoiny zgodnie z PN-87/M-
69772 i PN-85/M-69775. Klasa ta powinna być wpisana do protokołu badań spoin. 
Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza RI, a normalnej 
jakości klasie R2 wg PN-87/M-69772. Złącza za pomocą spoin czołowych powinny być zbadane 
na zginanie wg PN-88/M-69720. Złącza te naleŜy równieŜ zbadać na udarność samej spoiny, 
strefy przejęcia i strefy ciepła materiału wg PN-88/M-69773. 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom naleŜy 
usunąć w sposób niepowodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych 
napręŜeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych naleŜy poddać ponownemu 
badaniu W pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem.  
Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania, 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie 
cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niŜ dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie 
materiału 
rodzimego nie większe niŜ dla klasy 3-3-3-3 
Powierzchnie przylegające 
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra 
tych 
powierzchni wg PN-87/M-0425 lnie powinien być większy niŜ 2,5 m.  
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają 
moŜliwości transportu. NaleŜy dąŜyć, by jak największa część spoin była wykonana 
automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem, 
Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2,4.4.4. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. KaŜda spoina powinna, 
być oznaczona marką spawacza. Wykonawca obowiązany jest dokonać badania spoin i 
udostępnić je do kontroli Kierownikowi Projektu, Badanie spoin polegające na oględzinach i 
makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-75/M-69703 prowadzi przedstawiciel 
Kierownika Projektu osobiście. Badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą 
jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną MTiGM podczas przewodu 
kwalifikującego wytwórnię. Kierownik Projektu uprawniony jest do zarządzania dodatkowych 
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badań stopiwa i złączy spawanych w kaŜdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania, 
potwierdzające jakość robót spawalniczych, prowadzić naleŜy wg PN-89/S-10050 pkt. 3.2.8, i 
pkt. 3.2.9. 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i 
protokołów i przekazać ją Inwestorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
 
5.2.2.2. Usuwanie odkształce ń konstrukcji po spawaniu 
 
KaŜdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod 
względem zgodności kształtu geometryc2nego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od 
dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, zgodny z 
punktami 2.4.12., 2.4.2.8. , 2.6,8. i 2.8. normy PN-89/S-10050 ma być przygotowany przez 
Wytwórcę. Projekt opisujący zakres robót i sposoby technologiczne prostowania muszą zostać 
zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać powinna się w obecności 
przedstawiciela Kierownika Projektu z przestrzeganiem zaleceń PN-89/S-10050. 
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po 
usunięciu odkształceń spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego 
elementu.      
 
5.2.2.4. Wykonanie elementów dla monta Ŝu wst ępnego transportu i monta Ŝu na miejscu 
budowy 
 Elementy, które nic pozostają na trwałe w moście mogą być wykonane według 
wymagań uzgodnionych jednorazowo między Wytwórcą, a Kierownikiem Projektu. Wymagania 
te nie muszą spełniać warunków zawartych w Specyfikacji Ogólnej. 
 
5.2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłk ą 
 
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej M-14.02.00, Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania 
powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być przewidziane w moŜliwie wczesnej 
fazie wytwarzania konstrukcji. 
 
5.2.2.6. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego Kierownik Projektu dokonuje odbioru konstrukcji 
zgodnie z PN-89/M-10050 pkt. 2.8. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i 
sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W 
komisji odbierającej, której skład ustala Kierownik Projektu, powinien uczestniczyć przedstawiciel 
przedsiębiorstwa montującego most i projektant. Wytwórca powinien przedstawić komisji:  
projekt techniczny i rysunki warsztatowe 

• dziennik wytwarzania 
• atesty uŜytych materiałów 
• świadectwa kontroli laboratoryjnej 
• protokoły odbiorów częściowych 
• protokół z próbnego montaŜu, a jeśli próbny montaŜ nie był przewidywany, protokół z 

pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji 
• inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania 

 
5.3. Monta Ŝ i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
 
5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy 
 
Obowiązkiem Wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć 
ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy naleŜy układać 
zgodnie z projektem technologii montaŜu uwzględniając kolejność poszczególnych faz 
montaŜu. Konstrukcja nie moŜe bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego 
naleŜy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić; 
jej stateczność i nieodkształcalność 
dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 
dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
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W miarę moŜliwości naleŜy dąŜyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji 
pionowej 
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. . .   , 
 
5.3.2. Przemieszczenie elementów konstrukcji do ost atecznego ich poło Ŝenia 
 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania 
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów 
muszą być podnoszone przy uŜyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, 
przeszkolona-i odpowiednio wyekwipowana załoga^ 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstała w czasie transportu wewnętrznego muszą być 
ocenione przez Kierownika Projektu i w razie konieczności element musi być zastąpiony 
nowym na koszt wykonawcy robót montaŜowych, 
 
5.3.3. Wykonanie poł ączeń tymczasowych. 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montaŜu i projektu 
technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montaŜowe mogą być 
wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a 
szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów 
 
5.3.4.    Wykonanie poł ączeń stałych na miejscu budowy  
 
5.3.4.1. Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie 
technicznym. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych 
(włączając w to spoiny szczepne) musi być to zaakceptowane przez Kierownika Projektu wpisem 
do dziennika budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie technicznym uchwytów 
montaŜowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Kierownika Projektu. 
Kierownik Projektu moŜe zaŜądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania 
uchwytów montaŜowych. Spawanie naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 
pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić moŜna w temperaturach powyŜej 50C, 
KaŜda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe badania 
spoin powinny być przeprowadzone nie wcześniej jak po upływie 36 godzin po ich wykonaniu. 
Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg. PN-
75/M-60703 prowadzi przedstawiciel Kierownika Projektu osobiście. Koszty badań 
radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie 
laboratoria zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Badania, potwierdzające jakość robót 
spawalniczych, prowadzić naleŜy wg PN-89/S-10050 pkt. 3.2.6 i pkt. 3.2.9. 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i 
protokołów i przekazać ją Inwestorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.  
 
5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta Ŝu 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, 
gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem 
ostatniej warstwy nawierzchniowej, którą naleŜy wykonać po zmontowaniu konstrukcji. 
 
5.3.8. Rusztowania monta Ŝowe 
Rusztowania do montaŜu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające z 
projektu montaŜu elementów konstrukcji ustroju niosącego. Zaakceptowany przez inwestora i 
projektanta konstrukcji projekt rusztowań nie moŜe być bez ich zgody zmieniany. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego uŜytku powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-70/9080-02. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu 
w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ± 5 %  wysokości jarzm, lecz nie 
więcej niŜ 5 cm 
w rozstawie poprzecznic o podłuŜnie pomostu ±5 cm. 
 
5.3.9. Elementy drewniane 
Elementy drewniane przed montaŜem powinny być zabezpieczone przed wpływami czynników 
atmosferycznych i biologicznych. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji 
sposób i środki zabezpieczenia drewna. 
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5.3.10. BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i 
ochronie Środowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik Projektu nie moŜe nakazać 
wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienie tych przepisów. 
 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Obowi ązki wykonawcy 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezaleŜnie od działań kontrolnych Kierownika Projektu 
 
6.2. Odbiory cz ęściowe 
 Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Kierownik Projektu po zapoznaniu 
się z programem wytwarzania konstrukcji (pkt 5.1.2.) i programem montaŜu (pkt. 5.1.3.). 
Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów 
częściowych opisane są w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 
 
7.      OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 kilogram. Do płatności przyjmuje 
się tonaŜ zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z 
zaaprobowanych zmian. 
CięŜar właściwy stali i staliwa naleŜy przyjmować wg PN, Naddatki wynikające z 
zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niŜ potrzeba wymiarach 
nie są zaliczane do tonaŜu 
Nie wlicza się do tonaŜu powłok ochronnych 
CięŜar spoin wlicza się do tonaŜu wg ich nominalnych wymiarów. Nie potrąca się tonaŜu 
otworów i wcięć o powierzchni niniejszej niŜ 0,01 m2. 
Jednostką obmiarową. elementów drewnianych jest 1 metr sześcienny (m3). 
 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
 Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu 
(ukończone mają być roboty związane z pomostem, izolacją, nawierzchnią, dojazdami itp.) 
Wszystkie obiekty mostowe muszą być odbierane komisyjnie z zachowaniem warunków 
określonych w p. 2,8. PN-89/S-10050.  
JeŜeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie mostu do eksploatacji naleŜy 
sporządzić protokół odbioru końcowego zawierający: 
1)datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 
2)nazwiska przedstawicieli: 
 -Kierownika Projektu 
 -jednostki przejmującej most w administrację 
 -Wykonawcy montaŜu 
 -jednostki naukowo-badawczej orzekającej o przydatności eksploatacyjnej  . 
3)oświadczenie jednostki przejmującej most w administrację o przejęciu od Wykonawcy 
kompletnej dokumentacji budowy w skład której wchodzą: . 
 -projekt techniczny z naniesionymi zmianami 
 -dziennik wytwarzania w Wytwórni . . 
 -dziennik budowy 
 -atesty materiałów uŜytych w Wytwórni i podczas montaŜu 
 -świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w Specyfikacjach 
 -protokoły odbiorów częściowych 
 -inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montaŜu 
4)stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z projektem technicznym wymaganiami 
Specyfikacji 
5)wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od projektu, niemąjący wpływu na nośność, 
walory uŜytkowe i trwałość obiektu (mogą mieć wpływ na naleŜność za wykonane roboty) 
6)stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 
7)podpisy stron odbioru wg pkt, 2) protokołu 
 
8.1. Odbiór elementów ze stali niekonstrukcyjnej 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  8. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt 
własny. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
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Odbiorowi podlega kaŜdy etap wykonania i wbudowania elementów po dokonaniu kontroli jakości 
zgodnie z punktem 6 niniejszej Specyfikacji. 
  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 kilogram (kg) wykonanej konstrukcji 
stalowej dokonanego obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego 
sposobu wykonania i obejmuje: 
Dla elementów stalowych ze stali konstrukcyjnej: 
-prace przygotowawcze, 
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
-dostarczenie konstrukcji na miejsce montaŜu wraz z kompletem łączników, 
-wykonanie konstrukcji, 
-usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie w zakresie montaŜu konstrukcji na budowie, 
-rozbiórkę i usunięcie poza pas drogowy rusztowań i koniecznych urządzeń pomocniczych. 
-zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montaŜowych, 
-sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, rysunków i oznakowań elementów, 
-odpady, ubytki i straty materiałowe, 
-oczyszczenie miejsca pracy, 
-wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
-oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
Dla elementów stalowych ze stali niekonstrukcyjnej: 
-prace przygotowawcze, 
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
-dostarczenie elementów stalowych na miejsce montaŜu wraz z kompletem łączników, 
-montaŜ elementów stalowych 
-rozbiórkę i usunięcie poza pas drogowy rusztowań i koniecznych urządzeń pomocniczych. 
-zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montaŜowych, 
-sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, rysunków i oznakowań elementów, 
-odpady, ubytki i straty materiałowe, 
-oczyszczenie miejsca pracy, 
-wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
-oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-89/S-10050  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania,  
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
PN-85/S-10030   Obiekty mostowe. ObciąŜenia.  
PN-82/S-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
Wartości liczbowe parametrów. 
PN-68/M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania.  
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania 
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i połoŜenia.  
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.  
PN-78.M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.  
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń spręŜanych. 
PN-77/M-82008 Podkładki spręŜyste. 
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-84/M-82 054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02         Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09         Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.  
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.  
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.  
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń spręŜanych.  
PN-61 /M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym, 
PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.  
PN-66/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.  
PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń spręŜanych.  
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PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B, 
PN-EN ISO 8676:2002 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem metrycznym drobnozwojowym na 
całej długości - Klasy dokładności A i B. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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M.14.03.01. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcj i stalowych zestawem 
metalizacyjno-malarskim  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi konstrukcji kładki dla 
pieszych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie powłok malarskich na elementach stalowych i dotyczą:  
- przygotowanie powierzchni do malowania,  
- nanoszenie warstwy gruntu i międzywarstwy, 
- nanoszenie farb nawierzchniowych. 
 Jako zabezpieczenie antykorozyjne przewidziano wykonanie powłok malarskich.  
Zabezpieczenie powłokami malarskimi dotyczy: 
konstrukcji nośnej kładki, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto definiuje się: 
 
1.4.1. Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania 
przez nią zakładanych właściwości uŜytkowych. 
 
1.4.2. Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoŜe. 
 
1.4.3. Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 
wszystkim funkcję ochronną. 
 
1.4.4. Korozja stali – niszczenie na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej 
Ŝelaza ze środowiskiem korozyjnym. 
 
1.4.5. Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w 
celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne 
oraz uszkodzenia mechaniczne. 
 
1.4.6. Powłoka malarska – powłoka ochronna otrzymana przez nałoŜenie materiałów malarskich 
na zabezpieczaną powierzchnię. 
 
1.4.7. Powłoka ochronna (antykorozyjna) – warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni stali w 
celu zabezpieczenia jej przed korozją. 
 
1.4.8. Punkt rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. 
Po obniŜeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniŜej punktu rosy następuje 
wykraplanie się wody zawartej  
w powietrzu. 
 
1.4.9. Rdza – produkt korozji elektrochemicznej Ŝelaza i jego stopów, składający się głównie z 
jego tlenków, zwykle uwodnionych. 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 157 - 

 
1.4.10. Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do 
wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 
 
1.4.11. Środowisko korozyjne – środowisko, w którym zachodzi proces korozji stali. 
 
1.4.12. Warstwa podkładowa (gruntująca) – warstwa powłoki malarskiej przylegająca 
bezpośrednio do zabezpieczanej powierzchni stali i zapewniająca odpowiednią przyczepność tej 
powłoki do podłoŜa stalowego oraz jednocześnie poprawiająca jej właściwości ochronne. 
 
1.4.13. Warstwa pośrednia powłoki – jedna z warstw wielowarstwowej powłoki malarskiej, 
usytuowana pomiędzy warstwą podkładową (gruntująca) i warstwą wierzchnią. 
 
1.4.14. Warstwa wierzchnia powłoki – warstwa ochronnej, wielowarstwowej powłoki malarskiej, 
stykająca się bezpośrednio ze środowiskiem korozyjnym. 
 
1.4.15. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane środki zwiększające 
odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST M.00.00.00. i DMU-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
Konstrukcja stalowa podlegająca zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficznych zestawów 
malarskich o podwyŜszonej trwałości, a to ze względu na warunki jej pracy, cechujące się 
następującymi właściwościami: 
− utrudnieniami przy renowacji powłok (pod obiektami wzdłuŜ konstrukcji przebiegają ciągi 

komunikacyjne, dla których zachowana musi być ciągłość ruchu), 
− konstrukcja jest szczególnie eksponowana na działanie promieni ultrafioletowych, 
− konstrukcja podlega duŜym odkształceniom, wymagana jest więc duŜa elastyczność 

zastosowanych powłok. 
Dobór zestawu malarskiego musi ściśle odpowiadać powyŜszym warunkom, co uwzględnione 
zostało w warunkach niniejszej Specyfikacji. 
 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

2.2.1. Wymagania formalne 
Zestawu pokryć malarskich dokonuje Wykonawca, a szczegóły przedkłada Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego do zatwierdzenia. 
Dobrany zestaw pokryć winien: 
− posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM; 
− odpowiadać warunkom niniejszej Specyfikacji; 
− zapewniać skuteczną ochronę powierzchni w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery 

C5-I wg PN-EN ISO 12944-2 w długim okresie trwałości (powyŜej 15 lat) wg PN-EN ISO 
12944-1; 

− posiadać akceptację Kierownika Projektu. 

2.2.2. Podstawowe materiały zestawu malarskiego: 
Do wykonania powłok malarskich naleŜy stosować trójwarstwowe zestawy malarskie składających 
się z warstw:  
− powłoka gruntowa EPZn – powłoka epoksydowa wysoko cynkowa – o grubości suchej 

powłoki 60-80µm, objętościowa  zawartość składników stałych powyŜej 65%,  
− międzywarstwa – powłoka epoksydowa, zawierająca aluminiowe wypełniacze płatkowe i 

błyszcz Ŝelaza  o grubości suchej powłoki 80-160µm,  objętościowa zawartość części stałych 
60%  

− nawierzchniowa – na bazie poliuretanów alifatycznych  o grubości suchej powłoki 50-100µm, 
objętościowa zawartość części stałych powyŜej 55% 

Łączna grubość wszystkich warstw powłoki w stanie suchym musi wynosić co najmniej 280µm 
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System z podkładem wysokocynowym musi posiadać odporności na działanie temperatury w 
suchej atmosferze do 150°C, a przy krótkotrwałym dz iałaniu temperatury (w czasie kilku godzin) 
do  180°C, natomiast w wilgotnej atmosferze (konsol idacja pary wodnej przy gwałtownym 
ochłodzeniu) minimum 50°C. 
Maksymalny czas, nakładania kolejnych warstw systemu antykorozyjnego nie 
moŜe być krótszy niŜ trzy lata, zapis musi być udokumentowany w kartach 
technicznych. 
Pozostałe własności materiałów powłok muszą być zgodne z kartami technicznymi produktów 
sporządzonymi przez ich Producenta. Karty te naleŜy przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego przy uzyskiwaniu jego akceptacji dla dobranego zestawu malarskiego. 
 
2.2.3. Kolor pokrycia malarskiego 
Kolory dwóch pierwszych warstw dowolne, ale róŜniące się zdecydowanie dla róŜnych warstw. 
Kolor wierzchniej warstwy pokrycia dobiera Wykonawca i przedkłada Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego do akceptacji.  

2.2.4. Wymagania podstawowe dla kompletnej powłoki zestawu antykorozyjnego 

L.p. Właściwość Jedn. Wymagania Metoda badania według  

1 2 3 4 5 
1 Minimalna grubość suchej powłoki µm 280 PN-EN ISO 2808:2000 
2 Przyczepność farby gruntującej do 

podłoŜa 
stopień 0-1 PN-EN ISO 2409:1999 

3 Przyczepność międzywarstwy stopień 0-1 
4 Przyczepność zestawu do podłoŜa stopień 0-1 
5 Przyczepność zestawu po 

badaniach korozyjnych 
stopień 1-2 

PN-EN ISO 2409:1999 

6 Udarność cm 50 
7 Udarność po badaniach korozyjnych cm 40 

PN-EN ISO 6272-1:2005 
 

8 Odporność w komorze solnej:   
 powłoka z nacięciem 1)   
  czas obciąŜenia  1440 h 
 dopuszczalne odległości od rysy:   
   korozja 

pęcherze 
 3mm 

8mm 
 powłoka bez nacięcia   
  czas obciąŜenia  1440 h 

powłoka bez zmian 
2) 

PN-ISO 7253:2000 
 

9 Odporność na wilgoć   PN-EN ISO 6270-1:2002 
 powłoka z nacięciem 1)  -  
 powłoka bez nacięcia  720h,  

powłoka bez zmian 
2) 

 

10 Odporność na zmienne temperatury 
od -18°C do +18°C 

 300 cykli po 4 h 
powłoka bez zmian 
2) 

PN-88/C-81556 
 
 
 

11 Odporność na starzenie (sztuczne 
promieniowanie) 

  

 powłoka z nacięciem 1)  - 
 powłoka bez nacięcia  500 h (42 cykle); 

dopuszczalna 
nieznaczna 
zmiana barwy 3) 
oraz zmiana 
połysku do 50% 4) 
kredowanie max. 2 
stopień 5) 

PN-ISO 11507:2000 
Procedura IBDiM 
TWm-33/98 
 

1) Nacięcie wykonane wg PN-EN ISO 2409 
2) Zniszczenie powłok określane wg PN-EN ISO 4628-10 
3) Oznaczenie zmiany barwy wg PN-EN ISO 3668, PN-ISO 7724-2, PN-ISO 7724-3 
4) Oznaczenie połysku wg PN-EN ISO 2813 
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5) Oznaczenie kredowania wg PN-EN ISO 4628-7 

2.2.5. Wymagania dodatkowe 
Preparaty stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować moŜliwość nanoszenia 
jednorazowo warstwy o grubości do 100µm w stanie suchym. 
Podczas przygotowania produktu naleŜy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych 
zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego 
uŜycia. Na kaŜdym opakowaniu dostarczonej farby muszą być wszystkie napisy po polsku. Farby 
naleŜy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez producenta. 
Z uwagi na to, Ŝe obecnie w większości stosuje się farby dwuskładnikowe naleŜy ściśle 
przestrzegać i kontrolować podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatności do 
uŜycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszaną farbą musi być umieszczona na widocznym 
maksymalny miejscu czas przydatności farby do uŜycia. 

2.2.6. Składowanie materiałów 
Wyroby lakierowe naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone 
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów 
materiałów łatwo palnych zgodnie z normą PN-89/C-81400. 
Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +4°C do +25°C. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprz ętu 
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 
Czyszczenie konstrukcji naleŜy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez InŜyniera. Sprzęt do 
czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać 
strumień odoliwionego i suchego powietrza. 
 
3.3. Sprzęt do malowania 
Nanoszenie farb naleŜy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami 
nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim 
do metod aplikacji  
i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletów i 
pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem o zbliŜonych 
właściwościach technicznych dostępnym  
w kraju. Rodzaj uŜytego sprzętu podlega akceptacji przez InŜyniera. Prawidłowe ustalenie 
parametrów malowania naleŜy przeprowadzić na  próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
 
4. Transport i przechowywanie 
 Materiały – farby zestawu antykorozyjnego - naleŜy przewozić krytymi  środkami 
transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-89/C-81400. 
 Wyroby lakierowe naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym 
magazynów materiałów łatwo palnych zgodnie z normą PN-89/C-81400. Materiały malarskie 
naleŜy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych 
przed działaniem ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego, z dala od źródeł 
zapalnych. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +4 do 
+25°C. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. Zabezpieczenie 
antykorozyjne naleŜy wykonać na budowie.  
 
5.2. Warunki wykonania 
 
Nanoszenie farb naleŜy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. InŜynier moŜe 
zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w 
celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoŜa, bądź przydatności zaproponowanych przez 
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Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej 
jakości robót. 
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takŜe 
temperatura i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach 
technicznych poszczególnych produktów. Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 
15÷25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie malowania w temperaturze powietrza poniŜej +5°C 
oraz przy nagrzaniu malowanej konstrukcji powyŜej +40°C. Niedopuszczalne jest równieŜ 
malowanie konstrukcji przy wilgotności względnej powietrza powyŜej 85%. Temperatura 
malowanych elementów musi być co najmniej o 3° wyŜsza od aktualnego punktu rosy. 
Wykonywanie prac malarskich jest niedopuszczalne: 

- we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych oraz gdy na 
powierzchniach konstrukcji występuje rosa, 

- w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu i wiatru o sile ponad 4° Beauforta, 
- w pobliŜu źródeł kurzu, sadzy, itp. 

 
NaleŜy przestrzegać  warunku, by świeŜa powłoka malarska nie była naraŜona w czasie schnięcia 
na działanie kurzu i deszczu. NaleŜy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.  
 
5.3. Przygotowanie powierzchni 
5.3.1. Przygotowanie powierzchni nieocynkowanych 
 Powierzchnia elementów przeznaczonych do malowania powinna być pozbawiona 
zadziorów nierówności po spawaniu, szczelin powstałych w miejscach łączenia elementów, 
pęknięć. Zadziory, nierówności, szczeliny, pęknięcia naleŜy usunąć za pomocą obróbki 
mechanicznej lub spawania. 
Z powierzchni stali naleŜy usunąć wszystkie zanieczyszczenia. 
 WaŜnym elementem przygotowania powierzchni jest odtłuszczanie. Odtłuszczanie naleŜy 
wykonać przed oczyszczeniem strumieniowo-ściernym. Zatłuszczone miejsca powinny być 
przemyte rozpuszczalnikiem organicznym lub przemysłowymi środkami odtłuszczającymi. 
Dopuszcza się usuwanie smarów głęboko zaabsorbowanych na powierzchni przez wypalanie 
palnikiem. Zanieczyszczenia materiałami trudno usuwalnymi (np. bitumy) moŜna usunąć obróbką 
strumieniowo-ścierną, przy uŜyciu ścierniw jednorazowego uŜytku. Nie dopuszcza się stosowania 
tych ścierniw do ostatecznego przygotowania powierzchni. 
 Ostateczne przygotowanie powierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą obróbki 
strumieniowo-ściernej lub mechanicznej. Do oczyszczenia przez piaskowanie konstrukcji 
cienkościennych (o grubości elementów 5 ÷ 10 mm) naleŜy stosować piasek krzemowy o 
wielkości ziaren 0,5 ÷ 2,0 mm, a do piaskowania elementów grubościennych (o grubości ścianek 
powyŜej 10 mm) piasek krzemowy o wielkości ziaren 2,0 ÷ 3,5 mm. Maksymalne ciśnienie 
powietrza przy stosowaniu jako ścierniwa piasku krzemowego nie moŜe przekraczać 3,0 atm. 
Oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną powinno zapewnić całkowite usunięcie śladów 
korozji, warstw tlenków (walcowiny, zgorzeliny) oraz schropowacenie powierzchni. Optymalna 
chropowatość powierzchni stalowych po oczyszczeniu strumieniowo ściernym, określona 
parametrem Rz wynosi 35÷70 m (zgodnie z PN-87/M-04251). Oczyszczona powierzchnia 
powinna być równomiernie matowa o 1 lub 2 stopniu czystości wg PN-70/H-97050 lub Sa3, lub 
Sa21/2 wg PN-ISO 8501-1, SIS 055900-67, DIN 55928 (1° czystości wg PN-70/H-97050 
odpowiada Sa3 wg PN-ISO 8501-1) w zaleŜności od rodzaju zastosowanych materiałów - farb. 
Obróbkę strumieniowo-ścierną prowadzić jedynie przy temperaturze otoczenia powyŜej +5°C i 
wilgotności względnej mniejszej niŜ 90%. 
 Nie naleŜy dotykać powierzchni oczyszczonej gołymi rękami oraz pozostawiać na niej 
śladów pyłów po obróbce strumieniowo-ściernej. Po oczyszczeniu metodą strumieniowo-ścierną, 
z powierzchni naleŜy usunąć pył, kurz i inne zanieczyszczenia mechaniczne poprzez odmuchanie 
spręŜonym powietrzem, naleŜy zwrócić uwagę, aby było ono pozbawione oleju. Dotyczy to 
równieŜ powietrza uŜywanego do napędu urządzeń oczyszczających. 
 
5.3.2. Przygotowanie powierzchni ocynkowanych 
 Powierzchnie ocynkowane naleŜy pokrywać powłokami malarskimi bezpośrednio po 
ocynkowaniu, w najkrótszym, przewidzianym przez aprobatę techniczną danej farby czasie. 
Powierzchnie ocynkowane naleŜy jedynie odtłuścić. 
 
5.3.3. Przygotowanie powierzchni pokrytych powłoką malarską do pokrycia warstwą 
nawierzchniową 
 Powierzchnię powłoki malarskiej nie przeznaczoną do usunięcia, a jedynie do pokrycia 
warstwą nawierzchniową naleŜy oczyścić przez umycie wg zaleceń producenta farby oraz 
odtłuścić.. 
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5.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprz ętu 
 
Przed uŜyciem materiałów malarskich naleŜy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do 
aplikacji. InŜynier moŜe zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, 
przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych 
w odpowiednich normach. 
KaŜdy materiał powłokowy naleŜy przygotowywać do stosowania ściśle wg procedury podanej we 
właściwej dla danego materiału karcie technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tą składają 
się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą 
w określonych proporcjach i określony sposób poszczególnych składników (opakowań), 
dodawanie rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach dostosowanych do metody aplikacji 
(i ewentualnie do temperatury otoczenia).  
Zaleca się uŜywanie mieszadeł mechanicznych.  
Zwraca się uwagę, Ŝe w przypadku zastosowania farb chemoutwardzalnych ich Ŝywotność po 
wymieszaniu składników jest bardzo ograniczona. Dlatego naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
zuŜywania całej przygotowanej do stosowania ilości farby w okresie, w którym zachowuje ona 
swoją świeŜość.  
Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węŜe, pędzle) naleŜy myć bezpośrednio po 
uŜyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producentów farb. 
 
5.5. Gruntowanie i nakładanie mi ędzywarstwy 
Farby do gruntowania naleŜy nanosić w sposób określony w kartach technicznych 
odpowiadających tym farbom. Szczególną uwagę naleŜy poświęcić starannemu zagruntowaniu 
spoin i krawędzi z tym, Ŝe krawędzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mieć powłoki 
malarskiej w pasach o szerokości 50 mm. Pasy te na okres transportu i składowania konstrukcji 
powinny być zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej zapewniający ochronę 
na okres do 12 miesięcy. Grunt ten musi być kompatybilny z innymi stosowanymi gruntami.  
Nanoszenie następnej warstwy (międzywarstwy) moŜe się odbywać po upływie wymaganego 
podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakładania następnej powłoki. Czas ten 
zaleŜy głównie od temperatury  
i wilgotności w zaleŜności od stosowanych preparatów. 
 
5.6. Nanoszenie farb nawierzchniowych 
Farby nawierzchniowe naleŜy nanosić na konstrukcje juŜ pokryte międzywarstwą. Powierzchnia 
nowych elementów po transporcie i składowaniu musi zostać oczyszczona. JeŜeli został 
przekroczony okres jaki producent farb przewiduje pomiędzy nakładaniem międzywarstwy 
a nakładaniem nawierzchniowej farby naleŜy przeprowadzić zalecane przez niego przygotowanie 
powierzchni np. przez umycie powierzchni odpowiednim rozcieńczalnikiem. Farby nawierzchniowe 
naleŜy nanosić w sposób określony w kartach technicznych, odpowiadających tym farbom. 
 
5.7. Powierzchnie przeznaczone do zabetonowania 
Powierzchni przeznaczonych do późniejszego zabetonowania nie naleŜy pokrywać powłokami 
malarskimi. Powierzchnie te bezpośrednio przed ułoŜeniem betonu naleŜy oczyścić szczotkami. 
  
5.8. Warunki BHP 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duŜe zagroŜenie dla 
zdrowia pracowników, naleŜy więc przestrzegać poniŜszych zaleceń odnośnie wykonywanych 
prac: 
czyszczenie strumieniowo-ścierne winno odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach 
obsługiwanych z zewnątrz. Gdy odbywa się ono z udziałem pracownika, to naleŜy go zaopatrzyć 
w pyłoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy  śrutowaniu 
pracownik winien mieć kask dźwiękochłonny, a przy czyszczeniu szczotkami  okulary ochronne,  
przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów  malarskich 
naleŜy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać Ŝywności i 
ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliŜu stanowisk pracy, nie spoŜywać  posiłków w 
miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilŜonym w 
rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować  przed 
pracą odpowiednim kremem ochronnym.  
 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00. i DMU-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 
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6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest 
zobowiązany przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego 
materiału. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania 
wykonane zgodnie z metodami badań określonymi w normach przedmiotowych i w zakresie 
badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.2.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 
Ocenę przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza się w oparciu o normę PN-
ISO 8501 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej 
Specyfikacji. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i chropowatości powierzchni stali 
oraz ocenie stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami, brak 
rdzy nalotowej). Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie 
później niŜ po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę 
wymaganego stopnia czystości przeprowadza się w oparciu o normy PN ISO 8501 oraz PN-ISO 
8503.  

6.2.3. Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności uŜytego 
sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego i stosowanych parametrów technologicznych 
oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeŜo 
wykonanych powłok a takŜe przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych 
powłok poszczególnych warstw.  
Sprawdzeniu podlega liczba i grubość wykonanych warstw powłok malarskich.  

6.2.4. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po zagruntowaniu przed wysyłką elementów 
konstrukcji na budowę oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocenę dokonuje się pod 
kątem grubości, porowatości i przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki malarskiej. Badania 
przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach.  
Grubość powłoki winna być zgodna z niniejszą Specyfikacją. Grubość mierzy się przy pomocy 
metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów  magnetyczno – indukcyjnych lub innych 
zapewniających dokładność pomiaru 10%.  
Pomiar naleŜy wykonać w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru 
naleŜy przyjąć średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu 2 
najwyŜszych odczytów z 7 pomiarów. Średnia ta nie moŜe wynosić mniej niŜ grubość ustalona dla 
danej powłoki. 
Badanie porowatości naleŜy przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-75/C-81518 
Badanie przyczepności pokryć malarskich naleŜy przeprowadzić wg PN-EN ISO 2409  
Powłoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczeń powinna być naprawiona pędzlem, 
z zastosowaniem farb wg niniejszej Specyfikacji.  
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 
100 W z odległości 30-40cm od powierzchni.  
Warstwy gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz wygląd matowy. 
Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładką bez pomarszczeń, zacieków 
i chropowatości. 
Powłoka nie moŜe odstawać od podłoŜa i mieć wtrąceń ciał obcych. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M.00.00.00. i DMU-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej i odebranej powłoki trójwarstwowej o łącznej grubości min. 
240µm dla konstrukcji ustroju nośnego i powłoki dwuwarstwowej o łącznej grubości min. 200µm 
dla balustrad. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M.00.00.00. i DMU-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M.00.00.00. i DMU-
00.00.00.„Wymagania Ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:  
− sporządzenie projektu organizacji i harmonogramu robót, 
− zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
− czyszczenie konstrukcji, 
− wykonanie powłok na powierzchniach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej przy 

uŜyciu powłok malarskich zgodnych z warunkami Specyfikacji i zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

− wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących oraz ich przekładanie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów w niniejszej Specyfikacji, 
− dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między 

poszczególnymi operacjami (warstwami), 
− zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów 

atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeŜdŜających pojazdów, 
− demontaŜ rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy, 
− zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania 

dostarczonych z wytwórni elementów konstrukcji, 
− zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania, 
− zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, 

przechodniów i uŜytkowników tras komunikacyjnych w obrębie prowadzenia robót, 
− wykonanie ekranów zabezpieczających, 
− wykonanie próbnych powłok malarskich, 
− uporządkowanie miejsca robót, 
− koszt opracowania projektu niezbędnych dla prowadzenia robót rusztowań, pomostów i 

ekranów zabezpieczających. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

10.1.1 Wymagania ogólne 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 1: Ogólne 
wprowadzenie 

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja 
środowisk 

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 3: Zasady 
projektowania 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje 
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne 
systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 6: Laboratoryjne 
metody badań właściwości 
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PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie 
i nadzór prac malarskich 

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 8: Opracowanie 
dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 

10.1.2 Przygotowanie powierzchni 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałoŜonych powłok 

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - 
Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoŜy 
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok 

PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - 
Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych 
obszarów z wadami powierzchni 

PN-ISO 8502-5:2002  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni -- Część 5: Oznaczanie chlorków na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki 
wskaźnikowej) 

PN-EN ISO 8502-2:2006 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych 
powierzchniach 

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni - Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 
samoprzylepną) 

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni - Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby 

PN-EN ISO 8502-5:2005 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni – Część 5: Oznaczanie chlorków na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki do 
oznaczania jonów) 

PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni - Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy 
- Metoda Bresle'a 

PN-EN ISO 8502-8:2006 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni - Część 8: Terenowa metoda refraktometrycznego 
oznaczania wilgoci 

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni - Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego 
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie 

PN-EN ISO 8502-11:2007 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni - Część 11: Terenowa metoda turbidymetrycznego 
oznaczania siarczanów rozpuszczalnych w wodzie 

PN-EN ISO 8502-12:2006 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Badania słuŜące do oceny czystości 
powierzchni - Część 12: Terenowa metoda miareczkowego 
oznaczania rozpuszczalnych w wodzie jonów Ŝelaza(II) 
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PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni 
podłoŜy stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - 
Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do 
oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej 

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni 
podłoŜy stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - Metoda 
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej - Sposób postępowania z uŜyciem wzorca 

PN-EN ISO 8503-3:1999 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni 
podłoŜy stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - Metoda 
kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu 
powierzchni - Sposób postępowania z uŜyciem mikroskopu 

PN-EN ISO 8503-4:1999 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni 
podłoŜy stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - Metoda 
kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu 
powierzchni - Sposób postępowania z uŜyciem przyrządu stykowego 

PN-EN ISO 8503-5:2006 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Charakterystyka chropowatości powierzchni 
podłoŜy stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - Część 5: 
Metoda oznaczania profilu powierzchni taśmą replikacyjną 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 
1: Zasady ogólne 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 
2: Obróbka strumieniowo-ścierna 

 
PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 
3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem 
mechanicznym 

10.1.3. Farby i lakiery 

PN-84/C-81512 Wyroby lakierowe - Oznaczanie zawartości składników 
podstawowych 

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe - Sposoby otrzymywania powłok do badań 
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe - Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych 
PN-75/C-81518 Wyroby lakierowe - Oznaczanie porowatości powłok lakierowych 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe - Określanie stopnia wyschnięcia i czasu 

wysychania 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe - Badanie odporności powłok lakierowych na 

działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
 
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe - Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły 

solnej 
PN-88/C-81525 Wyroby lakierowe - Badanie odporności powłok na działanie 

atmosfery nasyconej parą wodną 
PN-93/C-81533 Wyroby lakierowe - Oznaczanie objętości suchej powłoki (substancji 

nielotnej) otrzymanej z danej objętości ciekłego produktu na podłoŜu 
PN-89/C-81536 Wyroby lakierowe - Oznaczanie krycia 
PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe - Badanie odporności powłok lakierowych na 

działanie zmiennych temperatur 
PN-EN 29117:1994  Farby i lakiery - Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia 
PN-EN ISO 1513:1999  Farby i lakiery - Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań 
PN-EN ISO 1514:2006 Farby i lakiery - Znormalizowane płytki do badań 
PN-EN ISO 1517:1999 Farby i lakiery - Badanie schnięcia powierzchniowego - Metoda z 

kuleczkami szklanymi 
PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery - Próba zarysowania 
PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 
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PN-EN ISO 1520:2000 Farby i lakiery - Badanie tłoczności 
PN-EN ISO 1522:2002 Farby i lakiery - Próba tłumienia wahadła 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć 
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków 

wypływowych 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery - Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych - 

Ekspozycja i ocena 
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 1: Metoda 

piknometryczna 
PN-EN ISO 2811-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 2: Metoda zanurzenia 

sondy 
PN-EN ISO 2811-3:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 3: Metoda oscylacyjna 
PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 4: Metoda kubka 

ciśnieniowego 
PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 1: 

Zanurzenie w cieczy innej niŜ woda 
PN-EN ISO 2812-2:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 2: Metoda 

zanurzenia w wodzie 
PN-EN ISO 2813:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie połysku zwierciadlanego 

niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 
85 stopni 

PN-EN ISO 2814:2006 Farby i lakiery - Porównanie współczynnika kontrastu (krycia) farb 
tego samego typu i o tej samej barwie 

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery - Próba wciskania według Buchholza 
PN-EN ISO 2884-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierzy 

rotacyjnych - Część 1: Lepkościomierz stoŜek-płytka o wysokiej 
szybkości ścinania 

PN-EN ISO 2884-2:2004 Farby i lakiery - Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierzy 
rotacyjnych - Część 2: Lepkościomierz z dyskiem lub kulą pracujący 
przy ustalonej szybkości 

PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery 
zawierające ditlenek siarki 

PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie wpływu ciepła 
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb 
PN-EN ISO 3678:1999 Farby i lakiery - Badanie odporności na wgniecenie 
PN-EN ISO 4618-2:2001 Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych - 

Część 2: Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości 
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych - 

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania 
PN-EN ISO 4622:2000 Farby i lakiery - Próba ciśnieniowa oznaczania zdatności do 

układania w stosy 
PN-EN ISO 4623-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na korozję nitkową - Część 

1: PodłoŜe stalowe 
PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na korozję nitkową - Część 

2: PodłoŜa aluminiowe 
PN-EN ISO 4623-2:2005/AC:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na korozję 

nitkową - Część 2: PodłoŜa aluminiowe 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 

rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w 
wyglądzie - Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania 

PN-EN ISO 4628-2:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w 
wyglądzie - Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia 

PN-EN ISO 4628-3:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w 
wyglądzie - Część 3: Ocena stopnia zardzewienia 

PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w 
wyglądzie - Część 4: Ocena stopnia spękania 

PN-EN ISO 4628-5:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w 
wyglądzie - Część 5: Ocena stopnia złuszczenia 
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PN-EN ISO 4628-7:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w 
wyglądzie - Część 7: Ocena stopnia skredowania metodą aksamitu 

PN-EN ISO 4628-8:2006 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w 
wyglądzie - Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania 
wokół rysy 

PN-EN ISO 4628-10:2005 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w 
wyglądzie - Część 10: Ocena stopnia korozji nitkowej 

PN-EN ISO 6270-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć - Część 1: 
Kondensacja ciągła 

PN-EN ISO 6270-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć - Część 2: Metoda 
eksponowania próbek do badań w atmosferach z wodą 
kondensacyjną 

PN-EN ISO 6272-1:2005 Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia (odporność na 
uderzenie) - Część 1: Badanie za pomocą spadającego cięŜarka, 
wgłębnik o duŜej powierzchni 

PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005 Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia 
(odporność na uderzenie) - Część 1: Badanie za pomocą 
spadającego cięŜarka, wgłębnik o duŜej powierzchni 

PN-EN ISO 6272-2:2007 Farby i lakiery - Badania nagłego odkształcenia (odporność na 
uderzenie) - Część 2: Badanie za pomocą spadającego cięŜarka, 
wgłębnik o małej powierzchni 

PN-EN ISO 6504-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie krycia - Część 1: Metoda Kubelki-Munka 
dla farb białych i o jasnych barwach 

PN-EN ISO 6860:2006 Farby i lakiery - Próba zginania (sworzeń stoŜkowy) 
PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej - 

Część 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powłok 
PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

na zewnątrz na mury i beton - Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja 
współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności) 

PN-EN ISO 7784-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: 
Metoda obracającego się krąŜka pokrytego papierem ściernym 

PN-EN ISO 7784-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 2: 
Metoda obracającego się gumowego krąŜka ściernego 

PN-EN ISO 7784-3:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ścieranie - Część 3: 
Metoda badania płytek w ruchu posuwisto-zwrotnym 

PN-EN ISO 9514:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie przydatności do stosowania 
wieloskładnikowych systemów powłokowych - Przygotowanie i 
kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań 

 
 
 
PN-EN ISO 11341:2005 Farby i lakiery - Sztuczne warunki atmosferyczne i ekspozycja na 

sztuczne promieniowanie - Ekspozycja na filtrowane promieniowanie 
lampy ksenonowej łukowej 

PN-EN ISO 11890-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych substancji 
organicznych (VOC) - Część 1: Metoda róŜnicowa 

PN-EN ISO 11890-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych substancji 
organicznych (VOC) - Część 2: Metoda chromatografii gazowej 

PN-EN ISO 11997-1:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na cykliczne warunki 
korozyjne - Część 1: Mokro (mgła solna)/sucho/wilgotno 

PN-EN ISO 11997-2:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na cykliczne warunki 
korozyjne - Część 2: Mokro (mgła 
solna)/sucho/wilgotno/promieniowanie UV 

PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na 
mokro i ich podatność na czyszczenie 

 
PN-EN ISO 13803:2005 Farby i lakiery - Oznaczanie zamglenia odbiciowego powłok 

lakierowych pod kątem 20 stopni 
PN-EN ISO 14680-1:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości pigmentu - Część 1: Metoda 

wirówkowa 
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PN-EN ISO 14680-2:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości pigmentu - Część 2: Metoda 
spopielania 

PN-EN ISO 14680-3:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości pigmentu - Część 3: Metoda 
filtracji 

PN-EN ISO 16862:2007 Farby i lakiery - Ocena odporności na zacieki 
PN-EN ISO 17895:2006 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartości lotnych substancji 

organicznych w farbach dyspersyjnych o niskiej zawartości VOC 
(VOC z pojemnika) 

PN-EN ISO 21227-1:2004 Farby i lakiery - Ocena uszkodzeń powłok z zastosowaniem cyfrowej 
obróbki obrazu - Część 1: Informacje ogólne 

PN-ISO 4628-6:1999 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok lakierowych - Określanie 
intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia 
- Ocena stopnia skredowania metodą taśmy 

PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok lakierowych - 
Określanie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów 
uszkodzenia - Ocena stopnia skredowania metodą taśmy 

PN-ISO 6441-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie mikrotwardości - Część 1: Twardość 
Knoopa oznaczana na podstawie pomiaru długości odcisku 

PN-ISO 6441-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie mikrotwardości - Część 2: Twardość 
Knoopa oznaczana pod obciąŜeniem na podstawie pomiaru 
głębokości odcisku 

PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 1: Podstawy 
PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 2: Pomiar barwy 
PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery - Kolorymetria - Część 3: Obliczanie róŜnic barwy 
PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na wilgoć (kondensacja 

nieciągła) 
PN-ISO 11507:2000 Farby i lakiery - Ekspozycja powłok lakierowych na sztuczne 

działanie atmosferyczne - Ekspozycja na promieniowanie lamp 
fluorescencyjnych UV i wodę 

PN-ISO 12137-1:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na uszkodzenie - Część 1: 
Metoda z zastosowaniem zaokrąglonego rylca 

PN-ISO 12137-2:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na uszkodzenie - Część 2: 
Metoda z zastosowaniem spiczastego rylca 

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery - Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową 

10.2 Inne dokumenty 

 Katalog metod zabezpieczenia przed korozją stalowych obiektów 
mostowych. Instytut badawczy Dróg i Mostów. Informacje, instrukcje. 
Zeszyt 57. Warszawa 1998 

 Instrukcja malowania i renowacji pokryć malarskich wykonywanych 
poza wytwórnią na stalowych konstrukcjach mostowych, IBDiM 
Warszawa, 1989r. 
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M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 
M.15.01.00. Izolacja cienka 
M.15.01.01. Trzykrotne malowanie powierzchni betono wych roztworem asfaltowym 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej „na zimno” na powierzchniach betonu 
stykającego się z gruntem, w ramach przedmiotowej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności 
związanych ze smarowaniem Abizolem R+2*P części konstrukcji obiektu zasypywanego gruntem  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 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. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 2. 
 
2.1. Stosowane materiały 
Do wykonania izolacji powinny być uŜyte następujące materiały: 
Abizol rzadki (R)  roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie 
polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz 
na stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoŜa. Nie jest odporny na 
działanie rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyŜej 
60°C. Nie nale Ŝy stosować na mokrych i przemroŜonych powierzchniach. Rozprowadza się na 
zimno, bez podgrzewania, na podłoŜu oczyszczonym z pyłów, w temperaturze powyŜej +5°C. 
ZaleŜnie od stopnia porowatości podłoŜa jednokrotne smarowanie 0,3 -r 0,45 kg na 1 m2 
powierzchni zabezpieczanej. Materiał łatwopalny, naleŜy stosować przepisy przeciwpoŜarowe i 
BHP. 
Abizol półg ęsty roztwór (P ) produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami 
i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłoŜu zagruntowanym 
tworzy po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową o duŜej plastyczności. Powłoka ta 
wykazuje odporność na działanie wód agresywnych d słabych stęŜeniach. Nie jest odporny na 
działanie rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyŜej 60°C. Rozprowadza si ę na 
zimno (bez podgrzewania) cienką warstwą na zagruntowanym podłoŜu. Roboty naleŜy prowadzić 
w temperaturze powyŜej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni z abezpieczanej 0,8 
do 1,0 kg na 1 m2. Materiał łatwopalny, naleŜy stosować przepisy przeciwpoŜarowe i BHP. 
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie 
chłodów materiały te doprowadza się do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie becz ek w 
gorącej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowę gotowe 
preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami 
izolacyjnymi. 
Materiały R i P dostarczane są w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno 
zawierają składniki lotne, których pary są łatwopalne a w duŜych stęŜeniach szkodliwe dla 
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zdrowia. Unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania 
materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
Robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Roboty mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 4. 
Materiały mogą być  przewoŜone dowolnymi  środkami transportu.  NaleŜy je umieścić 
równomiernie  na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub 
spadaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
 
5.1. Podło Ŝe pod izolacj ę 
JeŜeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolację moŜna układać na betonie 
po co najmniej 14 dniach od jego ułoŜenia, gdy dojrzewanie betonu następowało w temperaturze 
co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie beto nu następowało w temperaturze niŜszej, 
czas oczekiwania przed rozpoczęciem robót izolacyjnych naleŜy odpowiednio wydłuŜyć. Stopień 
dojrzałości betonu moŜna oceniać zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi oceny jakości betonu ,In-
situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych". 
Po usunięciu nacieków mleczka cementowego powierzchna betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona. Powierzchnia izolowana powinna być równa , czysta i sucha. Ubytki w podłoŜu 
betonowym, wypukłości i zagłębienia na powierzchni, naleŜy wypełnić masami cementowymi 
niskoskurczowymi lub Ŝywicami epoksydowymi. Te same materiały naprawcze naleŜy zastosować 
dla pęknięć betonu o szerokości powyŜej 2 mm po uzgodnieniu z InŜynierem. 
 
5.2. Warunki układania izolacji 
przed przystąpieniem do robót izolacyjnych naleŜy obniŜyć poziom wody gruntowej co najmniej o 
30cm poniŜej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania 
robót, 
izolację naleŜy wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie 
niŜszej niŜ 5°C, 
gruntowanie podłoŜa naleŜy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R, 
powleczenie roztworem P naleŜy wykonać dwukrotnie  na zagruntowanym podłoŜu roztworem R 
tak, aby łączna grubość warstw izolacyjnych nie była mniejsza niŜ 2 mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Kontrola wykonania Robót 
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać kontroli zgodnie z PN-
B-10200, zwracając szczególną uwagę na: 
sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 
sprawdzenie poprawności układania warstw. KaŜda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, 
czystą powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoŜa, 
kontrola ilości ułoŜonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej 
wykonanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
 
8.1. Odbiory cz ęściowe 
Odbiorom częściowym podlegają: 
przygotowanie powierzchni podłoŜa pod izolację, 
warstwa R oraz warstwy P. 
Ostateczny odbiór wykonanej izolacji dotyczy ilości ułoŜonych warstw i uzyskania odpowiedniej 
sumarycznej grubości izolacji >2mm. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", 
pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
wyrównanie powierzchni betonu pod izolację 
oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, 
ułoŜenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych warstw 
między sobą, 
wykonanie badań i pomiarów. 
Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie 
jednostkowej mieści się równieŜ wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów roboczych 
niezbędnych dla wykonania izolacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24662 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Moczko A., Rajski O, Tłuchowski J, Wyszkowski A: Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „In-
situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych". GDDP. Warszawa. 1998r. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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M.15.03.00. Nawierzchnie na obiekcie 
M.15.03.03. Nawierzchnio-izolacja epoksydowo - poli uretanowa 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji w postaci szczelnej membrany epoksydowo – poliuretanowej poprzez 
zastosowanie rozwiązania systemowego, 

 

1.2. Zakres robót obj ętych ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze 
izolacji-nawierzchni elementów stalowych konstrukcji nośnej  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST 
D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  1. 

1.4.1. Izolacja-nawierzchnia - powłoka epoksydowo poliuretanowa o grubości do 10 mm, układana 
na powierzchni konstrukcji stalowej, pełniąca funkcje izolacji i nawierzchni 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", 
pkt 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Dane ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt 2. 

 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
STWiORB. Dla wszystkich zastosowanych materiałów Wykonawca przedstawi Polską Normę lub 
aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez 
materiał izolacji wymaganych właściwości oraz trwałości, a takŜe wyniki przeprowadzonych 
badań. JeŜeli STWiORB i dokumentacja projektowa nie podają inaczej, moŜna stosować materiały 
spełniające wymagania podane dalszym ciągu. 
2.2.2. Stosowane rodzaje izolacji-nawierzchni 
NaleŜy stosować izolację o grubości zgodnej z zaleceniami producenta. Zwykle grubość ta 
wynosi: 
– od 5 do 10 mm - na elementach mostów, na których przewidywany jest intensywny ruch pieszy i 
rowerowy oraz na pomostach kładek dla pieszych, 
– od 6 do 12 mm - na jezdniach mostów drogowych stałych i prowizorycznych. 
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W kaŜdym przypadku grubość izolacji-nawierzchni powinna być dobrana w zaleŜności od rodzaju 
stosowanego materiału i projektowanego obciąŜenia ruchem. 
2.2.3. Materiały do wykonywania izolacji0nawierzchni 
2.2.3.1. Spoiwo 
Do wykonanie izolacji-nawierzchni moŜna stosować materiały o spoiwie: 
– epoksydowo-poliuretanowym - na podłoŜach stalowych i betonowych, 

W tablicach 1, 2 i 3 podano wymagania dla izolacji o róŜnych spoiwach.  

Tablica 1. Właściwości izolacji o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym 

Lp.  Właściwo ści  Jednostka  Wymagania  Metoda bada ń 
według  

1. 

Przyczepność powłoki do podłoŜa 
betonowego 
- wartość średnia 

-wartość pojedynczego wyniku 

 
 
MPa 

MPa 

 

≥ 2,0 

≥ 1,5 

Procedura IBDiM 
PBTM- 

X3 [13] 

2 
Przyczepność powłoki do podłoŜa 

stalowego 
MPa > 4,0 

Procedura IBDiM 

PB-TM-X4 [14] 

3 
Wskaźnik ograniczenia chłonności 

wody 
% ≥ 90 

Procedura IBDiM 

PB-TM-X5 [15] 

4 

Stan powłoki po 150 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania w 2% 

roztworze soli (NaCl) 
- 

powłoka 

bez zmian 

Procedura IBDiM 

PO-2 [16] 

5 

Przyczepność do podłoŜa betonowego 
po badaniu mrozoodporności 

F 150 
MPa ≥1,8 

Procedura IBDiM 

PB-TM-X3 [13] 

6 
Ścieralność badana na tarczy 

Böhmego 
mm ≤ 2,5 PN-84/B-04111 [2] 

7 Wskaźnik szorstkości SRT ≥ 65 PN-EN 1436:2000 [3] 

 
2.2.3.2. Kruszywo 
Do wykonania izolacji naleŜy stosować kruszywa odporne na ścieranie: piaski kwarcowe, grysy ze 
skał łamanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub 
podobne). Ilość, rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju izolacji powinny być określone 
przez jej producenta i uzaleŜnione od grubości układanej izolacji. 
W przypadku izolacji na jezdniach, jako posypki nie naleŜy stosować piasku, ale kruszywa ze skał 
łamanych lub kruszywa spiekanego. 
Maksymalna średnica ziaren kruszywa nie powinna przekraczać ¼ grubości układanej warstwy. 
Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjonawierzchni powinny być suche: suszone ogniowo i 
dostarczane na budowę w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania 
izolacjonawierzchni powinny spełniać wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01 [5]. 
Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa 
Lp. Właściwości Wymagania. 

Kategorie 
dla ruchu 
pieszego 

Metoda badań wg 

1 Uziarnienie, kategoria co najmniej Gc90/20 PN-EN 933-1:2000 [6] 
2 Zawartość pyłów, kategoria nie wyŜsza niŜ f1 PN-EN 933-1:2000 [6] 
3 Kształt kruszywa, kategoria nie wyŜsza niŜ SI20FI20 PN-EN 933-3:1999 [7] 

PN-EN 933-3:1999/A1:2006 [8] 
PN-EN 933-4:2008 [10] 

4 Odporność kruszywa na rozdrabnianie, kategoria nie 
wyŜsza niŜ 

LA25 PN-EN 1097-2:2000 [10] 

5 Odporność na polerowanie kruszywa, kategoria nie 
niŜsza niŜ 

PSV50 PN-EN 1097-8:2002 [11] 

6 Nasiąkliwość, kategoria nie wyŜsza niŜ WA242 PN-EN 1097-6:2002 [12] 
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 [15] 
PN-EN 1097-6:2002/Apl:2005 [13] 
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 [14] rozdział 
7 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne", pkt 3. 

Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny   lub   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania   
wymagań   jakościowych   robót   i bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót izolacyjnych 
3.1.1. Sprzęt do nakładania izolacji 
Do nakładania izolacji Wykonawca moŜe stosować: 
– wolnoobrotowe (max. 300 obr./min) mieszadło mechaniczne do mieszania składników, 
– pędzle, 
– wałki malarskie, 
– szpachle zębate, 
– gumowe grace, 
– packi tynkarskie, 
– sprzęt do wykonywania robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (namioty, 
urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne). 
Dopuszcza się do zastosowania innego sprzętu niŜ w/w pod warunkiem stosowania sprzętu 
określonego w Aprobacie Technicznej producenta zastosowanej izolacji. 
 
3.2.3. WyposaŜenie laboratoryjne 
Do wykonania badań podłoŜa, kontroli warunków atmosferycznych oraz wykonania badań 
izolacji w dyspozycji Wykonawcy powinny się znajdować: 
– termometr do pomiaru temperatury powietrza, 
– termometr do pomiaru temperatura podłoŜa, 
– termometr do pomiaru temperatury materiałów, 
– higrometr, 
– aparat „pull-off”, 
– wilgotnościomierz. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 
4.2. Transport, pakowanie i przechowywanie materiał ów do wykonania izolacji 
Materiały do wykonywania izolacji powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. 
Na kaŜdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji, 
– masę netto, 
– termin przydatności do uŜycia, 
– informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM, 
– informację o proporcji mieszania, 
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków 
ostroŜności, bhp i ochrony środowiska, 
Materiały powinny być przechowywane w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, 
szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach 
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 
Materiały naleŜy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Składniki śywiczne powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 
[10] w taki sposób, aby na jedno opakowanie śywicy przypadało jedno opakowanie utwardzacza z 
zachowaniem proporcji mieszania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 
5. 
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Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST . 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB  określającą rodzaj 
podłoŜa, rodzaj materiałów, wymaganą jakość wykonania. W przypadku braku wystarczających danych 
moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie podłoŜa betonowego lub stalowego, 
3. ułoŜenie izolacji-nawierzchni, 
4. roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań 
InŜyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji protokół z 
ustaleń technologicznych. 
Przed przystąpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecności InŜyniera oraz dostawcy materiałów, 
powinien wykonać pole referencyjne izolacji. Wykonanie pola referencyjnego ma na 
celu: 
– określenie umownych warunków gwarancyjnych na wykonanie izolacji, 
– określenie wszystkich parametrów zabezpieczenia powierzchniowego niezbędnych do uzgodnień między 
Wykonawcą i InŜynierem, 
– ocenę przydatności proponowanych materiałów i technologii, 
– ocenę efektów wykonania robót. 
Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie którego ocenia się kaŜdy z późniejszych 
etapów wykonania izolacji: 
– przygotowanie podłoŜa (wg M.14.03.01 do stopnia czystości Sa2½), 
– zagruntowanie podłoŜa, 
– wykonanie, grubość i przyczepność kaŜdej z warstw izolacji. 
Pole referencyjne powinno być wykonywane materiałami uzgodnionymi w protokole ustaleń 
technologicznych i zgodnie z załoŜoną technologią. Prace powinny obejmować przygotowanie podłoŜa oraz 
wykonanie poszczególnych warstw izolacji. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca 
powinien przeprowadzić kontrolę wykonania robót, a InŜynier badania odbiorcze. Sposób i zakres kontroli 
wykonania robót został przedstawiony w pkcie 6. Wielkość powierzchni referencyjnej określa InŜynier, o ile 
nie zostało to określone w dokumentacji projektowej lub STWiORB. Pole referencyjne powinno zostać 
zabezpieczone przez Wykonawcę pod nadzorem InŜyniera i przedstawiciela producenta materiałów. KaŜdy 
etap przygotowania podłoŜa i wykonania izolacji powinien być przez nich zaakceptowany, a fakt ten, 
łącznie z wynikami wykonanych badań, będących podstawą tej akceptacji, zapisane w protokole pola 
referencyjnego. Protokół ten moŜe stanowić dokument w ewentualnych roszczeniach gwarancyjnych. 
 
5.4. Ogólne warunki prowadzenia robót 
Przy wykonywaniu robót naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta materiału  dotyczących 
wymaganych warunków atmosferycznych: temperatury i wilgotności powietrza. Podczas wykonywania prac 
Wykonawca zobowiązany jest monitorować wilgotność i temperaturę powietrza. Parametry te muszą 
odpowiadać wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. 
JeŜeli warunki pogodowe odbiegają od wymagań kart technicznych, roboty naleŜy przerwać i wznowić je 
dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunków atmosferycznych naleŜy wykonywać co 3÷4 godziny i 
przy kaŜdej odczuwalnej zmianie pogody. 
JeŜeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace związane z układaniem izolacji 
naleŜy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Dla 
większości stosowanych śywic temperatura otoczenia powinna być wyŜsza od +8°C (większość śywic 
epoksydowych i poliuretanów przestaje sieciować w niŜszej temperaturze) oraz nie przekraczać +30°C (czas 
przydatności do uŜycia śywic chemoutwardzalnych stosowanych do wykonywania izolacji gwałtownie 
maleje w podwyŜszonej temperaturze i śywice mogą się utwardzić, zanim zostaną naniesione na 
powierzchnię płyty pomostu). W przypadku wykonywania robót z materiałów na spoiwie cementowo-
polimerowym temperatura otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C. 
Nie naleŜy prowadzić robót podczas silnego wiatru, ze względu na moŜliwość zapylenia podłoŜa. Nie wolno 
takŜe prowadzić robót podczas opadów deszczu oraz bezpośrednio przed opadami lub przed 
prognozowanym spadkiem temperatury poniŜej minimalnej temperatury sieciowania śywic. Temperatura 
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powietrza i konstrukcji w czasie wykonywania robót powinna być, o co najmniej o 3°C wyŜsza od 
temperatury punktu rosy. 
W przypadku konieczności wykonywania robót w niesprzyjających warunkach pogodowych (opady, niskie 
temperatury otoczenia), naleŜy je wykonywać pod namiotem. W takim przypadku naleŜy zastosować 
urządzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajności, pozwalające na uzyskanie i utrzymanie pod 
namiotem odpowiedniej: temperatury powietrza i podłoŜa oraz wentylacji. 
Uwaga: Stosowane do wykonywania izolacji śywice chemoutwardzalne zawierają często 
substancje lotne, które są nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem 
mogą gromadzić się w stęŜeniach powodujących zatrucie pracujących robotników. 
Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca powinien prowadzić protokół. 
 
5.5. Przygotowanie powierzchni do ułoŜenia izolacji 
5.5.1. Przygotowanie powierzchni stalowej do ułoŜenia izolacji 
Czyszczenie powierzchni stalowej naleŜy wykonać przez śrutowanie lub piaskowanie. PodłoŜe stalowe 
powinno być oczyszczone do stopnia czystości Sa 2,5 lub Sa 3 w przypadku stosowania powłoki 
metalizacyjnej, zgodnie z normą PN ISO 8501-1:1996 [12]. Warstwę gruntującą pod izolację naleŜy 
układać bezpośrednio na przygotowane podłoŜe stalowe. Gruntowanie powierzchni stalowych lub 
stalowych metalizowanych płyt pomostów polega na pomalowaniu tych płyt farbami epoksydowymi, dla 
których Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne. Powłokę antykorozyjną (malarską lub metalizacyjno-
malarską) naleŜy wykonać zgodnie z odrębną STWiORB. Grubość powłoki antykorozyjnej pod izolację nie 
powinna być mniejsza niŜ 150 µm. 
 
5.6. Wykonanie izolacji 
Roboty związane z wykonywaniem izolacji powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy 
wykonywaniu robót naleŜy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych 
przez producenta materiału. Zalecenia te powinny być zawarte w kartach technicznych materiałów i 
opracowane przez ich producentów. Zalecenia te dotyczą m.in. proporcji mieszania składników, okresu 
czasu jaki musi upłynąć między nakładaniem kolejnych warstw, grubości nakładanych warstw, ilości 
zastosowanego kruszywa. 
Materiały do wykonania izolacji dostarczane są jako materiały dwu lub trójskładnikowe, których 
komponenty naleŜy zmieszać bezpośrednio przed uŜyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzo waŜne jest 
ścisłe przestrzeganie wymaganych proporcji mieszania składników. 
W celu zwiększenia odporności na ścieranie izolacji oraz nadania im właściwości 
antypoślizgowych, do wykonywania tych powłok uŜywane są odporne na ścieranie kruszywa, spełniające 
wymagania pktu 2.2.3.2. 
Izolacjonawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych wykonywane są zwykle z trzech 
warstw: 
– warstwy gruntującej, nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim, 
– warstwy podstawowej, nanoszonej wałkiem malarskim, szpachlą zębatą lub gumową gracą, 
– warstwy zamykającej, nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim. 
ZuŜycie śywicy powinno wynosić minimum 0,8 kg/m2/mm, tak aby nie dopuścić do wykonywania warstwy 
z samego kruszywa. 
Izolacje z materiałów cementowo-polimerowych wykonywane są zwykle z dwóch warstw: 
– warstwy gruntującej, nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim, 
– warstwy podstawowej, nanoszonej packą tynkarską. 
Dopuszczenie izolacji do ruchu moŜe nastąpić tylko po jej całkowitym utwardzeniu. Czas ten powinien być 
podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Ocena przyczepności izolacjonawierzchni badana metodą „pull-off” wg PN-EN 1542:2000 [11] 
Wartość siły odrywającej ≥ 2,8 MPa 
 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy 
obiektu i roboty porządkujące. 
 
5.8. Warunki gwarancji 
JeŜeli nie zostało ustalone inaczej w warunkach kontraktu okres gwarancyjny powinien wynosić 
minimum 3 lata od daty dokonanego odbioru końcowego robót. W umowie (warunkach kontraktu) naleŜy 
określić warunki gwarancji. 
Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego naleŜy wykonać przegląd obiektu, mający na celu ocenę 
stanu wykonanej izolacji, zawierający: 
– ocenę wizualną stanu izolacji, 
– ocenę wizualna stanu elementu, na którym ułoŜona jest izolacja, 
– w przypadkach wątpliwych - zauwaŜonych uszkodzeń naleŜy wykonać niezbędne badania specjalistyczne. 
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JeŜeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), do wykonania poprawek kwalifikują się 
izolacje, na tych elementach konstrukcji, na których występują: 
– jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia, pęcherze, rysy, pęknięcia, wyłączając uszkodzenia mechaniczne 
spowodowane przez uŜytkowników dróg, 
– niedostateczne przyczepności do podłoŜa, wg wymagań tab. 3, w przypadku przeprowadzenia 
badań dodatkowych. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń izolacji przed upływem okresu gwarancji, Wykonawca powinien 
określić przyczyny wystąpienia uszkodzeń i naprawić je zgodnie z postanowieniami umowy. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 
Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół prac izolacyjnych, w 
którym w formie tabelarycznej powinien podać wszystkie niezbędne informacje o warunkach 
atmosferycznych, stanie stosowanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania materiałów, 
ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanej izolacji. Przykłady protokołów kontroli 
zostały podane w załącznikach. 
6.2. Badania materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 
niniejszej specyfikacji, 
b) przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów, 
c) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkcie 2 lub przez InŜyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji. 
Na śądanie InŜyniera Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 
– nr produktu, 
– stan opakowań materiału, 
– warunki przechowywania materiału, 
– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze środkiem gruntującym Wykonawca powinien ocenić jego wygląd. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Kontrola wykonania robót obejmuje: 
– badanie przygotowania podłoŜa, 
– kontrolę wykonania warstwy gruntującej, 
– kontrola wykonania izolacji. 
Poza tym w trakcie wykonywania robót naleŜy wykonywać na bieŜąco: 
– kontrolę proporcji mieszania składników stosowanych materiałów (dotyczy materiałów dwu lub 
kilkuskładnikowych), 
– kontrolę czasu i sposobu mieszania składników, 
– kontrolę czasu pomiędzy układaniem kolejnych warstw. 
6.3.1. Badanie przygotowania podłoŜa 
PodłoŜe przygotowane do układania izolacji powinno spełniać wymagania podane w pkcie 
5.5.  
6.3.2. Kontrola zagruntowania podłoŜa betonowego 
Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieŜąco przez 
sprawdzenie ilości zuŜytych materiałów, ilości dozowanych składników, czasu mieszania, czasu aplikacji 
(dotyczy śywicznych środków gruntujących). 
6.3.2.1. Gruntowanie podłoŜa pod materiały chemoutwardzalne 
Po zagruntowaniu podłoŜa stan powłoki gruntującej naleŜy ocenić wizualnie: 
– przy stosowaniu asfaltowych środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia 
powinna być czarna lub ciemnobrązowa i matowa. Po dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry, 
– przy zastosowaniu śywicznych środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia 
powinna być sucha i lekko błyszcząca. Po dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry. Posypka 
piaskowa powinna być mocno przyklejona do śywicy i częściowo w nią wtopiona. 
6.3.2.2. Gruntowanie podłoŜa pod materiały na spoiwie cementowo-polimerowym 
Przy zastosowaniu śywicznych środków gruntujących prawidłowo zagruntowana powierzchnia 
powinna być lepka. 
Przy stosowaniu środków gruntujących na bazie cementowej prawidłowo zagruntowana powierzchnia 
powinna być wilgotna. 
Warstwę izolacji naleŜy układać w obu przypadkach na nie związaną warstwę gruntująca. 
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6.3.3. Kontrola wykonania izolacji 
Podczas wykonywania izolacji naleŜy kontrolować: 
– grubość nakładanej izolacji - kontrolę zuŜycia materiału w kg/m2, 
– wygląd zewnętrzny - powierzchnia powłoki powinna mieć wygląd jednolity bez smug, widocznych 
szwów, przerw roboczych, rys, pęknięć, spłynięć, sfałdowań, pęcherzy i łat; barwa powłoki powinna być 
jednolita i zgodna ze specyfikacją i dokumentacja projektową; posypka 
uszorstniająca powinna być mocno wklejona w podłoŜe oraz rozłoŜona równomiernie, 
– przyczepność izolacji do podłoŜa: 
Badanie przyczepności izolacji do podłoŜa powinno być wykonywane na kilku polach, 
wybranych losowo przez InŜyniera. Na kaŜdym polu naleŜy wykonać badania w 5 punktach pomiarowych. 
Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m2 naleŜy wyznaczyć 2 pola badawcze. Na obiektach 
większych 
naleŜy dodać jedno pole badawcze na kaŜde dodatkowo rozpoczęte 1000 m2 izolowanej powierzchni. 
Badanie przyczepności do podłoŜa wykonuje się metodą „pull-off”, która polega na odrywaniu 
metalowych krąŜków o średnicy zewnętrznej 50 mm, naklejonych na powierzchni izolacji, przy 
zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu siły zrywającej. Przed naklejeniem krąŜka izolację 
naleŜy naciąć koronką o średnicy rdzenia równej średnicy krąŜka. Nacięcie naleŜy wykonać przez całą 
grubość izolacji. 
Średnia wartość siły odrywającej nie moŜe być mniejsza niŜ 2,8MPa 
JeŜeli wartość średnia ze wszystkich pomiarów będzie wyŜsza od wartości podanej powyŜej. to moŜna 
uznać, Ŝe warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. 
Miejsca uszkodzone podczas badań naleŜy naprawić przy uŜyciu tych samych materiałów, które były 
stosowane do wykonania izolacji, zachowując wymagania techniczne odnośnie och stosowania. Z kontroli 
jakości wykonanej izolacji Wykonawca powinien wykonać protokół. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułoŜonej izolacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” [1], pkt 8 . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami inŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– podłoŜe stalowe przygotowane do ułoŜenia izolacji, 
odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE” [1] oraz niniejszej STWIORB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] , pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji, 
– wykonanie pola referencyjnego, 
– przystosowanie robót do warunków atmosferycznych (np. zastosowanie namiotów), 
– przygotowanie powierzchni stalowej do ułoŜenia izolacji, 
– zagruntowanie powierzchni stali, 
– ułoŜenie izolacji zgodnie z niniejszą STWiORB i dokumentacją projektową, 
– wykonanie badań kontrolnych wg pktu 6, 
– wykonanie napraw ułoŜonej izolacji. 
Cena uwzględnia równieŜ zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
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Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Böhmego 
2. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomych oznakowań dróg 
3. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
4. BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania 
5. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw-Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 
6. PN-B-06714.12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
8. PN-B-06714.42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
9. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
10. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Oznaczanie narastania wytrzymałości na rozciąganie polimerów 
11. PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie  przygotowania 
niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałoŜonych powłok 
 
10.2. Inne dokumenty 
12. Procedura IBDiM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepności powłoki ochronnej do betonu metodą „pulloff” 
13. Procedura IBDiM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepności powłoki ochronnej do stali metodą 
„pull-off” 
14. Procedura IBDiM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaźnika ograniczenia chłonności wody 
15. Procedura IBDiM nr P0-2 Badanie i ocena stanu powłoki po 150 cyklach zamraŜania i 
odmraŜania 
16. Procedura IBDiM nr TW-31/97 Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych 
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, 
poz. 735) 
18. Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich, Załącznik do 
zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. 

 
Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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M.17.00.00 ŁÓśYSKA 
M.17.01.02. ŁoŜyska stalowe 
 
1, WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST.  
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych z wykonaniem łoŜysk stalowych, dla budowy przedmiotowego 
obiektu inŜynierskiego 

1.2. Zakres stosowania ST 

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 ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaŜ łoŜysk stalowych na podparciu przedmiotowej kładki dla 
pieszych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.4.1.ŁoŜvsko mostowe - część konstrukcji mostu przeznaczona do przenoszenia 
oddziaływań przęseł na podporę w sposób zamierzony przez projektanta, z zapewnieniem 
moŜliwości przemieszczeń kątowych oraz przesunięć. 

1.4.1.LoŜvsko jednokierunkowo przesuwne - łoŜysko, w którym przewidziane są 
przemieszczenia kątowe i przesunięcia poziome wzdłuŜ określonej osi podpartego elementu. 

1.4.3.ŁoŜysko wielokierunkowo przesuwne - łoŜysko, w którym przewidziane są 
przemieszczenia kątowe i przesunięcia poziome wzdłuŜ i w poprzek osi podpartego elementu. 

1.4.4.ŁoŜvsko stałe - łoŜysko, w którym przewidziane są przemieszczenia kątowe, lecz bez 
moŜliwości wystąpienia przesunięć poziomych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", 
 
2.       MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały i wyroby powinny ze względu na gatunek i właściwości odpowiadać warunkom 
podanym w Dokumentacji Projektowej ora2 wymaganiom niniejszej ST. 

 
2.2. Stal i staliwo na łoŜyska mostowe 

Stal uŜytkowana na łoŜyska mostowe powinna mieć właściwości mechaniczne wymieniono w 
poniŜszej tabeli: 

Znak 
stali 

Rodzaj wyrobu Wartość min. 
R« [MPa] 

Wartość min. 
lUMPal 

WydłuŜenie 
A5[%]  

Udarność 
min. [jK/m2] 

Inne   właściwości 
wg 

LII4O 250 400 25  PN-86/H-83152 
LII450 

Staliwo na 
odlewy 260 450 22 500 PN-86/H-83152 

45 352 598 16 390 PN-93/H-84019 
St6 

Stal walcowana 
lub kuta na wałki 
i przeguby 

314 588 14 - PN-88/H-84020 

18G2A Stal walcowana 
na elementy 
łoŜysk z 
wyjątkiem wałków 

345 490 22 300 PN-867H-84018 
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Do wykonania łoŜysk z wyjątkiem wałków moŜe być równieŜ dostosowana stal walcowana 18G2 wg PN-
86/H- 
84018. 
Elementy łoŜysk naleŜy wykonywać ze stali o minimalnych własnościach odpowiadających wymaganiom wg 
tablicy 

 

Stal musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
Stal innych gatunków moŜe być stosowana za zgodą Zamawiającego i po uprzednim zbadaniu przez 
uprawniony zakład naukowo-badawczy jej właściwości mechanicznych oraz spawalności, udarności i 
odporności na kruche pęknięcia. 
Na osłony łoŜysk, podkładki itp. Elementy drugorzędne moŜna stosować stal o gatunku zgodnym z 
Dokumentacją Projektową, lecz bez obowiązku dokonywania odbioru jakościowego. 

2.3. Śruby konstrukcyjne  

Do łączenia elementów naleŜy stosować śruby o wymiarach i klasach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową. Wymagania techniczne dla śrub wg PN-85/M-82101,i PN-86/M-82144. 

2.4. Spoiwa  

NaleŜy stosować elektrody dobrane w technologii spawania, obowiązek sporządzenia, której spoczywa 
na Wykonawcy. Technologia spawania wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. 

2.5. Materiał i środki zabezpieczaj ące ło Ŝyska przed korozj ą, 

2.5.1. Powłoka z zaczynu z cementu portlandzkiego (mleczko  cementowe)  
 
Jest ona stosowana do zabezpieczenia powierzchni łoŜysk stalowych stykających się z betonem. 

Powinna być wykonana w 4-5 cienkich warstwach, kaŜda następna po stwardnieniu warstwy poprzedniej. 

2.5.2. Do zabezpieczenia powierzchni ślizgowych  płyt łoŜysk stalowych naleŜy stosować grafit 
naturalny w proszku dający pod wyŜarzeniu popiół w ilości nie większej niŜ 10% cięŜarowe lub smar 
silikonowy.  

2.5.3.     Farby do gruntowania i malowania powierz chni stalowych elementów ło Ŝysk 
 
 Powinny one ze względu na swój skład i właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadać 
obowiązującym warunkom określonym dla środowiska średnioagresywnego. 

3.      SPRZĘT 

Dowolny sprzęt uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

 

4.      TRANSPORT 

Elementy łoŜysk powinny być znakowane w ten sposób, aby moŜna je było 
zestawić na miejscu przeznaczenia ( jak przy odbiorze technicznym). 
Elementy łoŜysk, po zabezpieczeniu przed korozją wg pkt. 5.5, powinny być pakowane w 
skrzynki w sposób szczelny, z przełoŜeniem materiałami chroniącymi przed wzajemnym 
obcieraniem, gwałtownymi wstrząsami itp. Masywne elementy łoŜysk stalowych mogą być 
transportowane luzem, z przełoŜeniem materiałem chroniącym przed otwieraniem, uderzeniami i 
wstrząsami. 
Transport kolejowy elementów łoŜysk powinien być dokonywany wagonami krytymi. 
ŁoŜyska przed ustawieniem na miejscu przeznaczenia powinny być chronione przed 
uszkodzeniem i zabezpieczone przed korozją. 

L.D. Cechy Jednostki Wartości 
1. Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥373 
2. Umowna granica plastyczności MPa ≥236 
3. WydłuŜalność A5 % ≥10 
4. Udarność w temperaturze - 5°C  J/mm2 29,40 
5. Stan znormalizowany 
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5.      WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i 
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
Roboty. 

5.2.         ŁoŜyska stalowe powinny spełnia ć nast ępuj ące warunki: 

a) powierzchnia płyty płaskiej co najmniej na całym obszarze moŜliwego styku z 
powierzchnią walcową nie powinna wykazywać odchyleń większych niŜ 0.1 
mm, niezaleŜnie od wielkości płyty; 

b) powierzchnia płyt płaskich na całym obszarze styku nie powinna 
wykazywać odchyleń większych niŜ 0,1 mm; 

c) odchylenie promienia powierzchni walcowej od projektowanego nie powinno 
przekraczać 5% i nie powinno być większe od 50 mm; 

d) tworząca powierzchni walcowej co najmniej na całym obszarze styku nie 
powinna wykazywać większych odchyleń niŜ 0,1 mm; 

e) chropowatość stalowych powierzchni stykających się powinna odpowiadać 
co najmniej klasie piątej wg PN- 
87/M.-04251; 

f) powierzchnie boczne płyt powinny być obrobione mechanicznie; dolne 
powierzchnio płyt stykające się z betonem 
nie wymagają obróbki, jeŜeli nierówności nie przekraczają 5 mm; 

W łoŜyskach tych sworznie uniemoŜliwiające wzajemne przesunięcia płyt względem siebie 
powinny być umieszczone wzdłuŜ prostopadłej do osi łoŜyska z dokładnością do 3° a odchylenia 
wymiarów projektowanych sworzni oraz gniazd w płytach górnych nie powinny przekraczać 0,5 
mm. 

5.3. Ustawianie (monta Ŝ) łoŜysk 

5.4.1. ŁoŜyska stalowe  
 
Ustawienie łoŜysk powinno spełniać następujące warunki:  

a) płyta górna i dolna powinny być ustawione poziomo, przy czym tangens kąta nachylenia do 
poziomu nie powinien przekraczać 0,005; 
b) płyta dolna powinna przylegać do płyty środkowej wzdłuŜ powierzchni walcowej; 
c) górna płaszczyzna płyty środkowej powinna być równoległa do dolnej płaszczyzny płyty 

górnej przy tangensie kąta nachylenia nie przekraczającym 0,002; 
d) przesunięcie płyty środkowej względem górnej powinno uwzględniać odkształcenie 

termiczne (w stosunku do długości przęsła) w temperaturze obliczeniowej wynoszącej + 
10°C, Odchylenie nie powinno przekracza ć 10%, lecz nie więcej niŜ 20 mm; 

f) płyty dolne, jeŜeli nie zostały wbetonowane w ławę podłoŜyskową w czasie jej betonowania, 
naleŜy po ustawieniu łoŜysk podlać zaprawą cementową, grubość zaprawy cementowej nie 
powinna przekraczać 3 cm; 
g) odchylenie ustawienia łoŜysk w planie w stosunku do projektowanego przy konstrukcjach 
niosących nie powinno przekraczać 5 mm, rzędne płaszczyzn ślizgowych płyt dolnych w stosunku 
do projektowanych nie powinny wykazywać większych odchyleń niŜ 2 mm - przy belkach ciągłych. 

5.4.2.    Ustawienie ło Ŝysk stalowych 
 
Ustawienie łoŜysk bez zapewniania spływu wody z poszczególnych elementów i niszy 

podłoŜyskowej jest niedozwolone. 
Ustawione łoŜyska powinny mieć zapewnioną moŜliwość właściwych przemieszczeń 

kątowych i przesunięć poziomych. Stalowe łoŜyska powinny być ustawione tak, aby normalne 
połoŜenie zajmowały przy temperaturze otoczenia +10'C i przy obciąŜeniu przęsła polową 
obciąŜenia ruchomego przyjętego w Dokumentacji Projektowej. 

W celu regulacji stalowych łoŜysk naleŜy zapewnić moŜliwość podniesienia ustroju 
niosącego mostu. 

5.4.         Zabezpieczenie ło Ŝysk przed korozj ą 

Poza wyeliminowaniem bezpośredniego działania wody wg pkt. 5,4.3., w celu 
zabezpieczenia łoŜysk od zawilgocenia i szkodliwego działania innych czynników korodujących, 
naleŜy przy stosowaniu: a) łoŜysk stalowych powierzchnię styku z. betonem pokryć powłoką z 
zaczynu cementu portlandzkiego (mleczkiem cementowym), powierzchnie toczne pomiędzy płytą 
dolną i środkową pokryć grafitem lub smarem silikonowym, a pozostałe powierzchnie po 
dwukrotnym zagruntowaniu minią ołowianą pokryć dwu lub trzykrotnie farbą ochronną. Dobór 
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zestawu malarskiego naleŜy dostosować do środowiska średnioagresywnego i uzgodnić z 
Kierownikiem Projektu.  

6,      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasada bada ń 

Przeprowadzone badania techniczne powinny odpowiadać ze względu na rodzaj, liczbę i 
ocenę wyników warunkom podanym w rozdziale 6.2. 
Badania materiałów i wyrobów przeprowadzone w zakładzie wytwarzającym w zasadzie 
decydują o odbiorze, jednakŜe Zamawiający ma prawo zlecić przeprowadzenie badań w 
uprawnionym zakładzie badawczym. Stwierdzenie w czasie odbioru technicznego zgodności z 
wymaganiami wykonanych i przyjętych Robót nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za 
stwierdzone w późniejszym okresie wady i niedokładności, jeŜeli nie zostały one w czasie badań 
ujawnione i komisja odbioru technicznego nie wyraziła w protokołach Zgody na ich przyjęcie. 
Cechy odbiorcze i znaki pomiarowe powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w stanie 
nienaruszonym i umoŜliwiającym w kaŜdej fazie wykonawstwa kontrolę wykonywanych Robót. 
W przypadku konieczności przeniesienia cech odbiorczych lub maków pomiarowych albo 
zastąpienia ich nowymi, naleŜy to protokolarnie udokumentować. 
Badania techniczne mają za zadanie sprawdzenie prawidłowości wykonania łoŜysk oraz wydanie 
decyzji w sprawie przekazania łoŜysk do dalszych faz produkcji lub eksploatacji. Badania powinny 
być wykonane w trzech etapach: 

a) badania wykonania warsztatowego łoŜysk wyprodukowanych w wytwórni przed ich wysłaniem 
na miejsce budowy; 

b) badania łoŜysk po ich ustawieniu; 
c) badania ostateczne. 
Wyniki badań odbiorczych wg a) i c) powinny być podane w protokole. Wyniki badań b) powinny 
być wpisywane na bieŜąco do Dziennika Budowy. Protokoły z wyników badań i wpisy do Dziennika 
Budowy powinny zawierać co najmniej: datę, opis zakresu badań i wyników oraz ich ocenę, 
NaleŜy podać w protokole, czy wykonanie jest zgodne z Dokumentacją Projektową, a jeśli nie, to 
naleŜy podać jakie wprowadzono zmiany i uzasadnić ich wprowadzenie. 

6.2.         Badania ło Ŝysk 

6.2.1. Badania wykonania warsztatowego 

6.2.1.1. Zakres bada ń powinien obejmowa ć: 
 

a) sprawdzenie materiału; 
b) oględziny zewnętrzne poszczególnych części łoŜysk; 
c) sprawdzenie wymiarów i kształtu poszczególnych części łoŜysk; 
d) sprawdzenie chropowatości powierzchni tocznych; 
e) sprawdzenie prawidłowości dopasowania poszczególnych części i działania łoŜyska jako całości; 
f) sprawdzenie połączeń spawanych. 

Badania powinny być wykonane przed pomalowaniem i smarowaniem łoŜysk. 

6.2.1.2. Sprawdzenie materiału  polega na ustaleniu jego zgodności z wymaganiami 
niniejszej ST w oparciu o atesty. 

6.2.1.3. Oględziny zewnętrzne polegają na sprawdzeniu nieuzbrojonym okiem, czy na powierzchni 
części łoŜysk nie ma rys, pęknięć, pęcherzy, raków itp. 

6.2.1.4. Sprawdzenie wymiarów i kształtu  poszczególnych części łoŜysk naleŜy wykonać za 
pomocą przyrządów pomiarowych (stalowej miarki, szablonów, cyrkla, promieniomierza, 
kątowników, liniału itp.) zapewniających dokładność wg 5.2. i 5.3. 

6.2.1.5. Sprawdzenie chropowato ści powierzchni  i tarcia polega na zmierzeniu za pomocą 
wzorca klasy chropowatości wg PŃ-87/M-04251 i porównania jej z wymaganiami pkt 5.2. 5.3. 

6.2.1.6. Sprawdzenie prawidłowo ści dopasowania  poszczególnych części i działania łoŜyska jako 
całości polega na wykonaniu próbnego montaŜu kaŜdego łoŜyska z jednoczesnym 
sprawdzeniem przylegania poszczególnych jego części wg 5.2. i 5.3. i sprawdzeniem działania 
łoŜyska jako całości. 

6.2.1.7. Sprawdzenie poł ączeń spawanych i poł ączeń na nity  w łoŜyskach powinno być 
wykonane jak w konstrukcjach stalowych wg PN-89/S-10050, 
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6.2.2. Badania ło Ŝysk po ich ustawieniu 

6.2.2.1. Zakres bada ń powinien obejmować sprawdzenie: 
 

a) usytuowanie łoŜysk w planie; 
b) ustawienia poziomego lub pochyłego poszczególnych łoŜysk; 
c) przesunięcia płyty górnej ze względu na skurcz i odkształcenia termiczne ustroju niosącego 

mostu; 
d) przylegania poszczególnych części łoŜysk. 

6.2.2.2. Sprawdzenie usytuowania ło Ŝysk w planie naleŜy przeprowadzić przez pomiar 
wielkości liniowych, przyjmując ewentualne odchylenia wg 5.4. 

  
6.2.2.3. Sprawdzenie poziomowo ści ustawienia poszczególnych łoŜysk naleŜy wykonać 

poziomicą. Sprawdzenie rzędnych łoŜysk powinno być wykonane niwelatorem. 
Dopuszczalne odchylenia ustawienia łoŜysk naleŜy przyjmować wg 5.4. 
 
6.2.2.4. Sprawdzenie przesuni ęcia płyty górnej ze względu na skurcz i odkształcenia 

termiczne ustroju niosącego mostu polega na pomierzeniu w kaŜdym łoŜysku odległości 
pomiędzy osią płyty dolnej i osią płyty górnej oraz porównaniu wyników z wymaganiami 
pkt 5.4. 

 
6.2.2.5. Sprawdzenie przylegania poszczególnych cz ęści ło Ŝysk  moŜna przeprowadzić 

nieuzbrojonym okiem. Wielkość ewentualnych szczelin zmierzona szczelinomierzem nic 
powinna przekraczać 0.2 mm. 

6.2.3. Badanie ostateczne 

6.2.3.1. Zakres bada ń powinien obejmowa ć 
 

a) sprawdzenie badan przeprowadzonych wg 6.2.1, i 6.2.2.; 
b) oględziny łoŜysk. 

 
6.2.3.2. Sprawdzenie bada ń przeprowadzonych  wg 6.2,1. i 6.2.2. polega na 

zbadaniu zgodności z Dokumentacją Projektową wyników badań zamieszczonych 
w protokołach i w Dzienniku Budowy w kolejności podanej w 6.1. 
 

6.2.3.3. Oględziny ło Ŝysk  naleŜy przeprowadzać w czasie ostatecznego odbioru mostu. 
 
Przy oględzinach naleŜy sprawdzać: 
 

a) właściwe przyleganie poszczególnych części łoŜyska; 
b) ewentualne wystąpienie rys, pęknięć lub innych uszkodzeń; 
c) zabezpieczenie łoŜysk przed korozją wg pkt. 5.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest sztuka (szt,) łoŜyska określonego typu podanego w Dokumentacji 
Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zakres odbiorów: 
- odbiór wykonanych w wytwórni łoŜysk dokonywany w wytwórni przed ich transportem na plac 

budowy; 
- odbiór łoŜysk przed ich zamontowaniem (stwierdzenie braku uszkodzeń w czasie transportu); 
- odbiór przygotowania powierzchni pod łoŜyska; 
- odbiór końcowy po zamontowaniu i wyregulowaniu łoŜysk. 

 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 sztukę (szt.)  łoŜyska 
według dokonanego obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest ceną 
uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

- wykonanie niezbędnych rusztowań roboczych, 
- przygotowanie gniazda do osadzenia łoŜyska, 
- zakup lub wykonanie 
- dostarczenie i ustawienie łoŜyska na podporze wraz z regulacją przesuwu, 
- zamocowanie łoŜyska i jego zabezpieczenie antykorozyjne, 
- rozbiórkę rusztowań, 

- oczyszczenie  stanowiska pracy  i  usunięcie,  będących własnością Wykonawcy 
materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-66/8935-01 Drogi samochodowe. ŁoŜyska mostowe, warunki techniczne wykonania i badania 
odbiorcze. 
BN-69/8935-03 Drogi samochodowe. ŁoŜyska mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-62/H-4310 Próba statyc7na rozciągania metali. 
PN-86/H-83152 Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki. 
PN-86/H-84018 Stal niskostppowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
PW-93/H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki. 
PN-8B/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-85/M-82I01 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86yM-82144 Nakrętki sześciokątne 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyŜszej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-89/S-10050 Stalowe konstrukcje mostowe. "Wymagania i badania. 
PN-87/M-04251 Struktura   geometryczna   powierzchni.   Chropowatość   powierzchni.   Wartości   
liczbowe 
parametrów. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.    
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M.18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE 
M.18.01.01. Urządzenia dylatacyjne szczelne  jednomodułowe   
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z zainstalowaniem szczelnych urządzeń dylatacyjnych dla przedmiotowego obiektu mostowego 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu, instalowaniu 
i odbiorze urządzeń dylatacyjnych szczelnych jednomodułowych o przesuwie jak w Dokumentacji 
Projektowej na całej szerokości płyty pomostu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt .4. 
Przerwy dylatacyjne  - przerwy w konstrukcji płyty pomostu przeznaczone na zamontowanie 
urządzenia dylatacyjnego. 
Urządzenia dylatacyjne  - konstrukcje instalowane w strefie dylatacji, umoŜliwiające swobodne 
odkształcenia przęseł kładki oraz niezakłócony ruch uŜytkowników na obiekcie.. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.  
Wykonawca robót związanych z montowaniem urządzeń dylatacyjnych musi posiadać 
uprawnienia wydane przez producenta do wykonywania tych robót. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2. 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa kotwiąca urządzenia dylatacyjne do konstrukcji płyty pomostu musi odpowiadać 
wymogom podanym w PN-H-84023/06, w ST M.12.00.00, w ST M.12.01.01, ST M.12.01.03. 
 
2.2. Beton 
Beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego musi odpowiadać 
wymogom podanym w ST M.13.01.00. Klasa betonu uŜywanego do wypełnienia stref zakotwień 
urządzeń dylatacyjnych nie moŜe być niŜsza niŜ klasa betonu przyczółków. 
 
2.3. Urządzenia dylatacyjne 
Urządzenia dylatacyjne muszą spełniać niŜej wymienione warunki a w szczególności: 
a/ muszą zapewniać wymagany przesuw, 
b/ stalowe profile dylatacyjne powinny być wykonane w technologii pozwalającej na uniknięcie 
spoin podłuŜnych w obrębie szczeliny do mocowania wkładki elastomerowej, 
c/ urządzenia dylatacyjne powinny być standartowo wyposaŜone w „blachy fartuchowe” 
stanowiące tracone deskowanie szczeliny dylatacyjnej, 
d/ metalowe elementy konstrukcyjne urządzenia dylatacyjnego muszą być zabezpieczone przed 
korozją; elementy metalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych (nie dotyczy to 
elementów zakotwień zabetonowywanych na budowie) powinny być wykonane z metali odpornych 
na korozję np. stali nierdzewnej lub powinny być zabezpieczone przed korozją przy pomocy 
zwykłych metod stosowanych przy zabezpieczaniu konstrukcji mostów stalowych  - powłok 
metalizacyjno-malarskich. 
Producent urządzenia dylatacyjnego uzgodni ostateczny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego 
z InŜynierem. 
NiezaleŜnie od spełnienia powyŜszych warunków urządzenie dylatacyjne musi posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Sprzęt pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z InŜynierem. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
 
4.1. Stal zbrojeniowa 
Warunki transportu stali zbrojeniowej powinny odpowiadać wymogom podanym w pkt 4 ST 
M.12.01.00., ST M.12.01.01., ST M.12.01.03 
 
4.2. Beton 
Warunki transportu betonu powinny odpowiadać wymogom podanym w pkt 4 ST M.13.01.00. 
 
4.3 Urządzenia dylatacyjne 
 Urządzenia dylatacyjne zostaną przetransportowane na plac budowy przez Wytwórcę 
lub przez Wykonawcę robót związanych z montaŜem. Urządzenia dylatacyjne mogą być 
przewoŜone dowolnym środkiem transportu, jednak w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja urządzeń 
dylatacyjnych. 
 
5.1. Projekt warsztatowy urządzenia dylatacyjnego 
Projekt warsztatowy urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie 
rysunków konstrukcyjnych obiektów mostowych dostarczonych przez Wykonawcę i obejmujących: 
przekrój poprzeczny obiektu w strefie dylatacji, 
rzędne wysokościowe niwelety oraz charakterystycznych punktów na chodnikach w strefie 
dylatacji, 
dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi  przęsła i przyczółka  w strefie dylatacji. 
 
Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu mostowego 
 
Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien określać: 
kształt w planie przerwy dylatacyjnej, 
szerokość przerwy dylatacyjnej, 
rozmieszczenie, kształt i średnice prętów kotwiących w dostosowaniu do rozwiązania projektu 
obiektu mostowego, uzgodnione z Biurem Projektów opracowującym Techniczną Dokumentację 
Projektową obiektu mostowego, 
sposób zakończenia izolacji przy przerwie dylatacyjnej. 
 
Projekt winien być uzgodniony z Projektantem. 
 
5.2. Wykonanie urządzenia dylatacyjnego 
Wykonanie urządzenia dylatacyjnego naleŜy powierzyć firmie, która jest producentem urządzenia 
dylatacyjnego lub autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybór firmy montującej 
urządzenie dylatacyjne podlega akceptacji InŜyniera. Dokonywanie zmian w urządzeniu 
dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest niedopuszczalne. 
 
5.3. Transport urządzeń dylatacyjnych 
Transportem urządzeń dylatacyjnych zajmie się Wytwórca dylatacji lub Wykonawca robót 
związanych z montaŜem urządzeń dylatacyjnych. Dylatacje naleŜy transportować w fabrycznym 
opakowaniu. 
 
5.4. Przygotowanie przerw dylatacyjnych 
Przygotowanie przerw dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje 
następujące czynności: 
deskowanie przerwy między końcami płyty pomostu lub pomiędzy płytą pomostu i przyczółkami w 
rejonie dylatacji, 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 188 - 

ułoŜenie zbrojenia, w tym prętów kotwiących urządzenie dylatacyjne do przyczółków. Średnice 
prętów kotwiących i ich rozstaw określi producent urządzenia w projekcie w porozumieniu 
z Biurem Projektowym opracowującym Techniczną Dokumentację Projektową dla obiektu. 
zabetonowanie końcowych odcinków ścianki zaplecznej w rejonie dylatacji, tak aby uzyskać 
przerwę dylatacyjną o szerokości określonej przez producenta urządzenia, 
zastąpienie warstwy ścieralnej nawierzchni na styku z profilem skrajnym dylatacji w pasie o 
szerokości 22cm nawierzchnią z asfaltu twardolanego. Nawierzchnia ta nie moŜe ulegać 
koleinowaniu.  
 
5.5. MontaŜ urządzeń dylatacyjnych 
Roboty związane z montaŜem zostaną wykonane przez wykonawcę autoryzowanego przez 
producenta i obejmują w szczególności: 
ułoŜenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego, 
regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego, 
regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do 
temperatury montaŜu, 
zabetonowanie stref zakotwień, 
zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego 
odwodnienie strefy urządzenia dylatacyjnego od strony napływu, 
wykonanie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  6. 
 
6.1. Wymagania dla szczelnego przykrycia dylatacyjnego 
Wymagania jakie powinna spełniać konstrukcja szczelnego przykrycia dylatacyjnego: 
gwarantować łagodne i ciche przejście przez szczelinę, 
gwarantować swobodę wszelkich przesunięć, wynikających z układu statycznego 
i konstrukcyjnego obiektu mostowego, 
posiadać wytrzymałość zapewniającą niezmienne warunki eksploatacyjne w ciągu określonego 
przez projekt czasu, 
gwarantować szczelność dla wody, 
być odporna na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych 
występujących na drogach. 
 
6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola robót prowadzonych przy zabezpieczaniu przerw dylatacyjnych powinna przebiegać 
w sposób ciągły. 
 
6.3. Kontrola instalacji urządzeń dylatacyjnych 
Kontrola obejmuje w szczególności: 
wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji przyczółka i pomostu. NaleŜy sprawdzić szerokość 
przerwy, rozstaw i średnice prętów kotwiących, przygotowanie powierzchni betonowych w niszach 
kotwiących, sposób montaŜu dylatacji do konstrukcji nośnej obiektu 
wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego, 
wykonanie regulacji ustawienia szerokości urządzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do 
temperatury montaŜu  -bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień, 
jakość betonu i sposób wypełnienia strefy zakotwień, 
zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego (najpóźniej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotwień), 
wykonanie izolacji oraz odwodnienia strefy urządzenia dylatacyjnego, 
wykonanie nawierzchni w strefie bezpośrednio przy urządzeniu dylatacyjnym. 
 
Odchyłki wysokościowe rzędnych ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego nie 
mogą przekraczać ±2mm. 
Odchyłki ustawienia rozwartości urządzenia dylatacyjnego nie mogą przekraczać ± 5 mm. 
MontaŜ urządzenia dylatacyjnego na innym obiekcie, niŜ ten dla którego zostało zaprojektowane 
oraz jego przeróbki, bez pisemnego uzgodnienia z producentem są niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1szt. urządzenia dylatacyjnego o określonym przesuwie. 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 189 - 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Odbiorowi muszą podlegać poszczególne etapy prac. InŜynier potwierdza przyjęcie prac wpisem 
do Dziennika Budowy. 
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt.9. 
Płatność za zainstalowanie 1 szt. urządzenia dylatacyjnego naleŜy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych oraz oceny wizualnej. 
Urządzenia dylatacyjne odnoszą się do całkowitej szerokości obiektu. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
koszt wykonania projektu warsztatowego dylatacji przez producenta; 
koszt urządzenia dylatacyjnego; 
koszt transportu urządzenia dylatacyjnego; 
koszt przygotowania nisz dla montaŜu dylatacji, a w szczególności powierzchni betonu i kotew,  
montaŜ urządzenia dylatacyjnego; 
wyregulowanie rozstawu elementów przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej 
temperatury; 
dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu; 
zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu; 
zabezpieczenie antykorozyjne przekrycia wraz z fartuchami; 
dostarczenie i montaŜ osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsów oraz wmontowanie 
uszczelnienia dylatacji, 
wykonanie badań i pomiarów. 
 
10. Przepisy związane  
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru mostowych urządzeń dylatacyjnych. (Projekt). 
Opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1993. 
Instrukcje montaŜu dylatacji - wydane przez producenta 
 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 190 - 

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE 
M.19.01.03. Balustrada stalowa h=1,2m na kładce  
M.19.01.04. Balustrada stalowa h=1,2m na doj ściach do obiektu 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach przedmiotowej 
inwestycji. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające  na celu: 

• Opracowanie projektu warsztatowego balustrady na podstawie Dokumentacji 
Projektowej, 

• MontaŜ balustrad stalowych (wg Dokumentacji Projektowej), 
• Wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 
normami zawartymi w pkt. 10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00 
„Wymagania Ogólne”  

 
Balustrada - urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszych montowane na krawędzi 

chodnika. Wysokość pochwytu wynosi 1,20m ponad nawierzchnię (dla ruchu rowerowego). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 
• organizacji robót budowlanych; 
• zabezpieczenia interesu osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy; 
• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
• warunków organizacji ruchu; 
• zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Materiały do wykonania balustrad stalowych 

Przewidziano balustrady stalowe. Kolor balustrady naleŜy uzgodnić z InŜynierem 
Dla elementów balustrad stosuje się stal gatunku: St3SX (PN-H-93403, PN-H-9306, PN-

H-93407) 
 

2.3. Zabezpieczenie balustrady przed korozj ą 
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Wszystkie elementy balustrady powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
metalizacje ogniowa cynkiem o grubości 75 m zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 
1461:2000 oraz pomalowanie w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
2.4. Zaprawa niskoskurczowa  

Zaprawa niskoskurczowa o spoiwie cementowym, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej 
niŜ 35 MPa 

 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania balustrad 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy 
uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport elementów balustrad stalowych 

Transport elementów balustrad moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu. NaleŜy 
je umieścić równomiernie n całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty, Projekt Warsztatowy wykonania i montaŜu balustrad. 

 
5.2. Balustrady mostowe 

Balustrady powinny być wykonane w wytwórni, w elementach o długości dostosowanej  
do moŜliwości przewozowych. Dla osadzenia balustrady w gzymsach naleŜy zamontować kotwy 
do mocowania słupków. Wypełnienie podstaw pod kotwami po ustawieniu słupków zaprawą 
niskoskurczową. 

O ile w Dokumentacji projektowej nie skazano inaczej naleŜy stosować balustrady typowe 
P-1 wg KDM. Mocowanie słupków balustrady do konstrukcji obiektu wg rozwiązania projektowego. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i zamocowania balustrad oraz 
prawidłowość ochrony antykorozyjnej 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest 1mb (metr bieŜący) wykonanej i zamontowanej balustrady typowej lub 
1kg (kg) cięŜaru konstrukcji balustrady wykonanej i zamontowanej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Odbiorom częściowym podlegają: 
• Dostarczone na budowę elementy stalowe 
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• Warsztatowe wykonanie balustrad 
• Balustrada po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonanie połączeń elementów 
• Ochrona antykorozyjna 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje 

się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na 
koszt własny.  Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa zamontowania 1mb balustrady wraz z zakotwieniami uwzględnia: 
• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 

Zapewnienia Jakości oraz opracowań, o których mowa w pkt. 5 niniejszej STWiORB 
• projekt warsztatowy balustrady zawierający wszystkie szczegóły, umoŜliwiający 

wykonanie wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,  
• zakup i dostarczenie na budowę materiałów oraz innych niezbędnych czynników 

produkcji,  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• osadzenie słupków z wypełnieniem otworów zaprawą niskoskurczową, 
• ustawienie, zamontowanie i wyregulowanie balustrady na obiekcie 
• wykonanie badań 
• uporządkowanie trenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
Odpadki i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyŜszone j wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84023.01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 

o podwyŜszonej wytrzymałości. 
PN-EN 499 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenia. 
PN-EN ISO 1461:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa 

(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 
 

10.2. Inne dokumenty 
Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 – Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 

stalowych konstrukcji za pomocą pokryć malarskich – KOR – 3A 
Katalog Detali Mostowych - GDDKiA, 2002r 

 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.    
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M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE  
M.20.01.05. Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchn i betonowych 

  

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są roboty związane z wykonaniem antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni 
betonowych na  obiektach inŜynierskich w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  

z wykonaniem antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonowych tj: 
 

- dolnej, górnej i bocznej powierzchni gzymsów – powłoką ze zdolnością do pokrywania 
zarysowań, 

- powierzchni przyczółków i skrzydeł oraz murów oporowych - powłoką ze zdolnością do 
pokrywania zarysowań, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00. 
 
Antykorozyjne zabezpieczenie betonu  - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez 

ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody  
na konstrukcję. 

 
Powłoka  - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych 

nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoŜe za pomocą technik malarskich. 
Impregnacja powierzchniowa  – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu 

środkami uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
 
Punkt rosy  – temperatura betonu w której przy określonej temperaturze powietrza i 

wilgotności występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB                       DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1. Ogólne wymagania dla materiałów 
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny 

posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. Przed zastosowaniem materiałów do 
antykorozyjnego zabezpieczenia betonu, Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi numer 
partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta. Do 
zabezpieczenia antykorozyjnego betonu moŜna stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej 
przydatności do stosowania. Kolorystyka do uzgodnienia   z InŜynierem. 

 
2.1. Powłoki bez zdolno ści pokrywania zarysowa ń 
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Cienkowarstwowe powłoki o grubości 0,3mm, wykonane dyspersjami, kopolimerami, 
poliuretanami, Ŝywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami Ŝywic epoksydowych. 

Wymagania dla powłoki: 
- Nie pokrywa zarysowań 
- opór dyfuzji CO2:SDCO2 ≥ 50 m słupa powietrza 
- opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza 
- wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa: 
                  Wartość średnia ≥ 0,8MPa 
   Wartość minimalna ≥ 0,5MPa 
 
 
2.2. Powłoki ze zdolno ścią pokrywania zarysowa ń 
Grubość powłoki zgodnie z zaleceniami Producenta, wykonane poliuretanami, 

dwukomponentowymi polimetakrylanami metylu (2-K PMMA) lub modyfikacjami Ŝywic 
epoksydowych. 

Wymagania dla powłoki: 
opór dyfuzji dla CO2 ≥ 50m oporu dyfuzji słupa powietrza, 
wytrzymałość na odrywanie od podłoŜa wg PN-92/B-01814: 
wartość średnia  ≥ 1,3 MPa 
wartość minimalna ≥ 0,8 MPa 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu 

powinny zapewnić ciągłość prac i uzyskanie  wymaganej jakości robót. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót naleŜy do Wykonawcy i powinien uzyskać 

akceptację InŜyniera.  
Podstawowy sprzęt do wykonania Robót: 

• Termometr do pomiaru temperatury powietrza, 
• Termometr do pomiaru temperatury podłoŜa, 
• Pojemniki do przygotowania preparatu, 
• Mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednią końcówką do mieszania, 
• Piaskarka lub hydropiaskarka do przygotowania powierzchni betonu, 
• SpręŜarka pneumatyczna do czyszczeni spręŜonym powietrzem, 
• Urządzenia do natrysku hydrodynamicznego, 
• Listwa gumowe lub aluminiowa, 
• Wałki, pędzle. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do  antykorozyjnego zabezpieczenia 

betonu nie moŜe powodować obniŜenia ich jakości. 
Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia 

betonu powinien się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 
NaleŜy przestrzega okresu składowania podanego przez Producenta. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być 

wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia 
w zakresie tych prac przez instytuty branŜowe lub zakłady naukowe w wyŜszych uczelniach.  

 
5.1. Przygotowanie powierzchni 
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoŜe betonowe przez usunięcie 

niezwiązanych części betonu  i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, 
a takŜe na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłoŜem betonowym. Sposób 
oczyszczania naleŜy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych zgodnie z Kartami 
Technicznymi. Rysy występujące w podłoŜu naleŜy zainiektować. 

Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoŜa 
betonowego powinna wynosić średnio nie mniej niŜ 1,5 MPa (wartość minimalna powyŜej 1MPa) 
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NaleŜy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłoŜu na 
kaŜde 50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoŜa, przy czym minimalna liczba oznaczeń  5  dla 
jednego obiektu. Wilgotność podłoŜa bezpośrednio przed wykonywaniem Robót powinna spełniać 
wymagania zgodne z „Wytycznymi stosowania” dla materiału powłoki, ale nie moŜe być większe 
niŜ 4% dla materiałów stosowanych na suche podłoŜe, a dla materiałów stosowanych na mokre 
podłoŜe  dopuszczalne jest matowo – wilgotne podłoŜe. 

Temperatura podłoŜa betonowego i powietrza nie moŜe być większa niŜ 8oC (temperatura 
podłoŜa musi być wyŜsza o 3oK od punktu rosy) i nie wyŜsza niŜ +25oC. 

PodłoŜe betonowe pod impregnację powinno być całkowicie wysuszone. W okresie 
bezdeszczowym konstrukcja nie wymaga dodatkowego suszenia. Natomiast w przypadku 
wykonywania impregnacji                     w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym wskazane 
jest osuszenie powierzchni betonu. 

Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych naleŜy stosować 
mieszalnik wolnoobrotowy. NaleŜy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta odnośnie metod 
mieszania, nakładania  
i pielęgnowania powłok. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, 
zmian faktury i innych wad. Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym betonu naleŜy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, 
silnym wiatrem, a takŜe deszczem  oraz spadkiem temperatury powietrza poniŜej 5oC i 
przegrzaniem powyŜej 25oC (chyba,  
Ŝe “Wytyczne stosowania” materiału mówią inaczej). 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych 
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu 
naleŜy  
do Wykonawcy. 

 
5.2. Bezpiecze ństwo Robót i ochrona środowiska 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w 

szczelnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niŜszych 
niŜ +5oC  
i wyŜszych niŜ +25oC (chyba, Ŝe Producent zaleca inaczej). 

Transport i magazynowanie materiałów na bazie Ŝywic syntetycznych oraz 
rozpuszczalników powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i 
łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie 
moŜe powodować skaŜenia środowiska.  Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po 
myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów 
Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, 
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem 

ubytków w betonie naleŜy do Wykonawcy. 
Do obowiązków InŜyniera naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 

zawartymi  w niniejszej Specyfikacji. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, 

Zamawiający moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają 

Wykonawcę. 
 
6.1. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne 

IBDiM  
i atesty materiałów. 

InŜynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, 
stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Sprawdzeniu podlega takŜe  
proporcje mieszania składników i czasu mieszania w trakcie robót. Sprawdzeniu podlega  równieŜ 
zuŜycie  materiałów i czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. 

 
6.2. Kontrola przygotowanego podło Ŝa 
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji wyniki badań 
podłoŜa. 

Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoŜa betonowego powinna 
wynosić dla konstrukcji nowo zbudowanych obiektów: średnia wartość pomiarów ≥1,5 MPa, 
wartość minimalna pojedyńczego odczytu ≥ 1,0 MPa. 

 
6.3. Kontrola wykonanych powłok malarskich 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji 

wyniki badań: 
− wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną "pull 

off", przy średnicy krąŜka próbnego ∅ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min. 5   
oznaczeniach wg PN-92/B-01814), 

− grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull 
off". 

Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w pkt  
2. 

Powłoka podlega równieŜ ocenie wizualnej pod względem połysku, barwy, zamknięcia 
powierzchni oraz ubytków i wad. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady ODBIORU Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 
Odbiorowi podlegają: 
− roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni 

betonu, 
− roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie InŜyniera w 

Dzienniku Budowy wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz wyraŜenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę 
do realizacji kolejnej fazy robót. 

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez InŜyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem 
powierzchni betonu  
i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania 
ogólne” 

 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1m schodów prefabrykowanych obejmuje: 

• Opracowanie i uzgodnienie projektu zabezpieczenia powierzchniowego, 
• zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
• dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
• przygotowanie podłoŜa (łącznie ze szpachlowaniem mieszankami przyjętego 

systemu zabezpieczeń lub iniekcją rys) do nakładania powłoki, 
• nałoŜenie powłoki, 
• pielęgnację powłoki, 
• wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, 

niezbędnych do wykonania robót, 
• zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
• wykonanie badań i pomiarów, 
• uporządkowanie miejsca robót. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw 

elewacyjnych. Wymagania i badania. 
PN-EN 1062-3 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 

mury i beton. Oznaczenia i klasyfikacja współczynnika przenikania wody. 
PN-EN ISO 7783 Część 1. Farby i lakiery. Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej. Metoda 

szalkowa dla swobodnych powłok. 
 Część 2. Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na mury 

i beton. Oznaczenia i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej 
(przepuszczalności). 

PN-EN-1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich, IBDiM, 2002. 
„Instrukcje stosowania materiałów” 

 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.    
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M.20.02.01 Próbne obci ąŜenie ustroju no śnego 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 

polegających na wykonaniu próbnego obciąŜenia ustroju nośnego zgodnie z „Projektem Próbnego 
ObciąŜenia” drogowych obiektów inŜynierskich. Badania dotyczą obiektów o konstrukcjach 
Ŝelbetowych, spręŜonych i stalowych o rozpiętościach teoretycznych przęseł  L≥20,0 m. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

normami zawartymi w pkt. 10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”  

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 
• organizacji robót budowlanych; 
• zabezpieczenia interesu osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy; 
• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
• warunków organizacji ruchu; 
• zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne " pkt 2. 
Piasek lub inny materiał balastujący zgodnie z  „Projektem próbnego obciąŜenia”, 

zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania 

ogólne”, pkt  3.  
Próbne obciąŜenie obiektu naleŜy wykonać obciąŜając go samochodami cięŜarowymi 

(wywrotkami) załadowanymi piaskiem lub innym materiałem balastowym o masie i naciskach na 
oś określonymi                      w Projekcie próbnego obciąŜenia. 

Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy zestawów składających się z czujników, drutu 
stalowego, łączników i elementów podpierających lub czujników elektrycznych z elektronicznymi 
urządzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykonać niwelatorami precyzyjnymi. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
“Wymagania ogólne”, pkt  4. 

Materiały przewoŜone będą środkami transportu zgodnie z pkt.3.1. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania 

ogólne”,  
pkt  5. 

Próbne obciąŜenia oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje IBDiM lub inna 
jednostka naukowo – badawcza zakwalifikowana przez Ministerstwo Infrastruktury do badań 
budowli mostowych  
i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca badań podczas próbnego obciąŜenia nie 
moŜe być zaleŜny od Wykonawcy Robót. 

 
 
5.2. Projekt Próbnego Obci ąŜenia 
Projekt próbnego obciąŜenia winien zawierać: 
• schematy obciąŜeń konstrukcji z określeniem obciąŜanych przęseł,  
• sposób obciąŜenia, kolejność ustawienia obciąŜenia, 
• rodzaje obciąŜeń: statyczne, (dynamiczne – wg uznania Inwestora), 
• rodzaje wielkości mierzonych (przemieszczenia, odkształcenia) i miejsca pomiaru 

(ustrój nośny, podpory) z określeniem sprzętu i czasu pomiaru, 
• wielkości obliczone dla schematów zastosowanych obciąŜeń, 
• organizację obciąŜeń. 
Projekt próbnego obciąŜenia obiektu winien być przedstawiony przez Wykonawcę mostu  

do akceptacji InŜynierowi po uzgodnieniu go przez Projektanta konstrukcji mostu. 
 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
Zakres badania próbnym obciąŜeniem obejmuje: 
• wykonanie projektu próbnego obciąŜenia przez Wykonawcę, uzgodnienie z autorem 

projektu                    i akceptację InŜyniera, 
• oględziny konstrukcji przed próbnym obciąŜeniem, 
• montaŜ tensometrów i przyrządów pomiarowych na konstrukcji ustroju nośnego i 

podporach, 
• przygotowanie taboru samochodowego obciąŜającego oraz ustawienie na obiekcie 

według projektowanych schematów, 
• wykonanie badani Az pomiarami (ugięć, osiadań, odkształceń), zgodnie z projektem 

oraz PN-S-10040 i PN-S-10050, przez IBDiM lub inną jednostkę naukowo – 
badawczą, 

• oględziny konstrukcji ustrojów nośnych, łoŜysk i podpór, 
• analizę i opracowanie wyników oraz wniosków z badań. 
 
5.3.1. Przygotowania 
Przed próbnym obciąŜeniem naleŜy wykonać oględziny konstrukcji obiektu celem 

wykrycia widocznych nie uzbrojonym okiem uszkodzeń materiału, elementów lub połączeń oraz 
stanu nawierzchni lub konstrukcji. 

 
5.3.2. Próbne obciąŜenie statyczne 
Próbne obciąŜenie statyczne wykonuje się na podstawie Projektu Próbnego ObciąŜenia 

przy obciąŜeniu zestawem pojazdów podanym w Projekcie Próbnego ObciąŜenia. Wszystkie 
przemieszczenia mierzy się z dokładnością do 0,1 mm. Przemieszczenia i odkształcenia w 
określonych punktach naleŜy mierzyć bezpośrednio po ustawieniu próbnego obciąŜenia co 15 
min. JeŜeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie większy niŜ 2% mierzonej wielkości,  to 
wartość końcową przyjmuje się za miarodajną.  
W przeciwnym razie obciąŜenie próbne pozostaje w tym samym połoŜeniu dopóki przyrost 
wielkości mierzonej wyniesie mniej niŜ 2%. Przemieszczenia i odkształcenia spręŜyste nie mogą 
być większe od wartości obliczonych dla rzeczywistego obciąŜenia próbnego, a przemieszczenia 
trwałe i spręŜyste dźwigarów głównych nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych wg PN-S-
10042 i PN-S-10052. W celu stwierdzenia, Ŝe konstrukcja pracuje w zakresie spręŜystym, zaleca 
się wykonanie wstępnego obciąŜenia próbnego pod częściowym obciąŜeniem stanowiącym około 
połowę podstawowego próbnego obciąŜenia. 

 
5.2.3. Próbne obciąŜenie dynamiczne 
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Próbne obciąŜenie dynamiczne przeprowadza się na podstawie Projektu próbnego 
obciąŜenia przy przejazdach zestawów pojazdów bez dodatkowego wymuszenia drgań oraz 
ewentualnie z dodatkowym wymuszeniem drgań konstrukcji. Prędkość próbnych jazd powinna być 
stopniowo zwiększona od 10 km/h co 20 km/h, aŜ do największej przewidzianej prędkości na 
drodze samochodowej, na której wiadukt jest połoŜony. RóŜne jazdy zestawu próbnego tej samej 
serii, obejmującej co najmniej po 2 jazdy w kaŜdym kierunku, powinny odbywać się z jednakową 
prędkością. Dopuszczalne odchylenia prędkości powinny być nie większe niŜ 5 km/h. Ugięcie 
mostu powinno być mniejsze od ugięć statycznych pomnoŜonych przez współczynnik 
dynamiczny. 

 
5.3. Analiza wyników 
Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przeprowadzeniem próbnego obciąŜenia w 

terenie, Wykonawca próbnego obciąŜenia wykonuje analizy wyników z uwzględnieniem 
rzeczywistych obciąŜeń. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania 

ogólne”,  
pkt  6. 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności przebiegu próbnego obciąŜenia z Projektem 
Próbnego ObciąŜenia i wymaganiami niniejszej STWiORB. 

Sposób załadowania środków obciąŜających podlega sprawdzeniu przez określenie za 
pomocą waŜenia nacisków na poszczególne osie bezpośrednio przed ich uŜyciem. Naciski te 
mogą się róŜnić  
od załoŜonych w  Projekcie Próbnego ObciąŜenia o nie więcej niŜ ± 5%.  

Wykonawca winien posiadać dokument zwaŜenia wszystkich pojazdów przewidzianych do 
uŜycia przy próbnym obciąŜeniu. 

 
6.2. W trakcie przeprowadzania próbnego obciąŜenia naleŜy kontrolować: 
• masę całkowitą i naciski na oś pojazdów (samochodów) przeznaczonych do 

próbnego obciąŜenia, 
• zgodność ustawienia pojazdów z Projektem próbnego obciąŜenia, 
• sprzęt do przeprowadzenia pomiarów, 
• zgodność osiąganych rezultatów z załoŜeniami projektowymi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, 

pkt  7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. próbnie obciąŜonego przęsła mostowego 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, 

pkt  8. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje 

się  
za niezgodne z Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na 
koszt własny. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

Po wykonaniu próbnego obciąŜenia naleŜy wykonać oględziny konstrukcji w celu 
stwierdzenia,  
czy nie powstały w niej rysy lub widoczne uszkodzenia.  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. 

“Wymagania ogólne”, pkt  9. 
Płatność za całość badania próbnego następuje po jego wykonaniu i przyjęciu przez 

InŜyniera protokołu próbnego obciąŜenia mostu. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena jednostkowa obejmuje: 
• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości 
• opracowanie i dostarczenie uzgodnionego Projektu Próbnego ObciąŜenia, 
• wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
• zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających  z przyjętej technologii robót, 
• obsługę geodezyjną, 
• najem środków transportowych, ich załadunek, waŜenie ustawienie na obiekcie  

w określonych miejscach, 
• przetrzymanie obciąŜenia w czasie ze zmianami  pozycji obciąŜenia z wyładunkiem 

balastu  
i oczyszczeniem pojazdów i z ich odprowadzeniem, 

• koszt wykonania próbnego obciąŜenia, 
• obsługę pomiarów oraz opracowanie wyników z próbnego obciąŜenia przez Jednostkę 

Naukowo-Badawczą, 
• oznakowanie miejsca prowadzenia próbnego obciąŜenia. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-S-10040 śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-S-10032  Obiekty mostowe. ObciąŜenia 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Nie występują. 
 

Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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M.20.03.04 Narzut kamienny 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem narzutu kamiennego w ramach realizacji przedmiotowego 
zadania 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
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 STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych 
z wykonaniem umocnienia dna koryta cieku w zakresie określonym w Dokumentacji Technicznej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami 
zawartymi w pkt. 10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

• organizacji robót budowlanych; 

• zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy; 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

• warunków organizacji ruchu; 

• zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 
2.MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dla materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 
2.2 Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 
Materiałem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej STWIORB, 
jest kamień łamany d = 30-60 cm. 
 
NaleŜy uŜyć kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spękań. Kamień do budowli 
regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, 
odporny na działanie związków chemicznych zawartych w wodzie, nie moŜe ulegać wietrzeniu 
oraz powinien odznaczać się duŜym cięŜarem właściwym. MoŜe to być: granit, porfir, andezyt i 
piaskowiec twardy i średniotwardy. 
 
Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia:  
wytrzymałość na ściskanie w stanie sucho-powietrznym co najmniej 8 MPa,  
mrozoodporność w cyklach co najmniej 25,  
ścieralność na tarczy Boechmego 0.25-0.5,  
cięŜar objętościowy: dla skał magmowych i przeobraŜonych γ = 2.4-3.0 kN/m3 dla skał osadowych  
γ = 1.9-3.0 kN/m3,  
nasiąkliwość wodą w %: dla skał magmowych i przeobraŜonych 0.5%, dla skał osadowych 2.5%. 
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Dostarczany kamień winien być poddawany badaniom: pełnym i niepełnym. Badania niepełne 
obejmują: sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów. 
Badania pełne obejmują: sprawdzenie jak wyŜej, badania wytrzymałości na ściskanie PN-84/B-
04110, badania mrozoodporności  
PN-85/B-04102, badania ścieralności PN-84/B-04111, badania gęstości pozornej PN-66/B-04100,  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”.  
 
3.2 Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu 
następującego sprzętu: 

• koparka 0,25m3 lub 0,60m3 

• spycharka 

• samochody samowyładowcze 

• walec wibracyjny 

• inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania 
ogólne”. 
 
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć samochodów samowyładowczych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Umocnienie dna koryta potoku Bierowina na styku  obszaru obj ętego opracowaniem  
z istniejac ą regulacj ą. 
Umocnienie wykonać na odcinku przewidzianym w dokumentacji projektowej. Roboty ziemne 
wykonywać za pomocą koparek. Narzut wykonywać warstwami grubości ~0.10 m. Kamienie  
w zewnętrznej warstwie, w miarę moŜliwości dopasować do siebie tak aby tworzyły płaszczyznę. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania robót wg. wymogów podanych  
dla materiałów w pkt.2 oraz w zgodności z Dokumentacją Projektową 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru jest  
1m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje  
się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy  
na własny koszt. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze STWiORB, Dokumentacja Projektową i wymaganiami 
InŜyniera jeŜeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości 

• wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

• wyznaczenie robót w terenie, 

• wykonanie niwelacji podłoŜa wraz z jego dogęszczeniem powierzchniowym, 

• wykonanie umocnienia z kamienia łamanego 

• dogęszczenie narzutu, 

• zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających  z przyjętej technologii robót, 

• przygotowanie dojazdów dla sprzętu dowoŜącego materiał, 

• wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń, 

• opłaty za nadzory, 

• wywóz namułu i jego utylizacja, 

• oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami 
utylizacji  lub na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
1 PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział, zastosowanie  

wg właściwości fizyczno- mechanicznych. 
2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenie. 
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  

i badania przy odbiorze 
8. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
9. BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót 

regulacyjnych i ubezpieczeniowych 
10. BN-74/9191-03 Urządzenia wodno- melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. 

Wymagania i badania. 
11. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu 

  
10.2. Inne dokumenty 
Nie dotyczy 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.    
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M.20.04.03. Umocnienie koszami gabionowymi 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem umocnienie koszami gabionowymi 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu umocnienia skarp i brzegów 
koszami gabionowymi i obejmują: 
montaŜ koszy gabionowych, 
wypełnianie koszy kamieniami. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.  
Kosz gabionowy  - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, 
wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki - po wbudowaniu w 
skarpę chroni ją przed  erozją spowodowaną działaniem wody i jednocześnie zabezpiecza ją 
przed osuwaniem. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Zastosowane materiały musza posiadać aktualną 
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 
 
2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Paliki  do wykonania palisady naleŜy wykonać zgodnie z BN-78/9224-04. 
Wymiary palików: 
średnica 8 cm 
długość 100 cm. 
Kosze gabionowe uŜyte do budowy umocnienia naleŜy wykonać z siatki stalowej o oczkach 
sześciokątnych i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest uŜycie siatki o pojedynczym 
splocie - tzw. ogrodzeniowej) o wymiarach i kształcie określonym w Dokumentacji Projektowej. 
Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją przez pokrycie 
grubym ocynkiem + dodatkowo PCW. Gabiony powinny być łączone drutem o tych samych 
parametrach co drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami zgodnie z zaleceniami 
producenta. Dla zastosowanego wyrobu naleŜy przedstawić Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Wymiary oczka siatki  6 x 8 cm. 
Grubość drutu  ∅2,2/3,2mm ± 0,10 mm 
Powłoki antykorozyjne ocynk o grubości co najmniej 230 g/m2 i dodatkowa powłoka PCV od 0,4 
do 0,6mm] 
 
Kamień. Do wypełnienia materacy naleŜy uŜyć nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i 
mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar 
pojedynczych kamieni nie moŜe być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm. Największe 
uŜywane kamienie nie powinny przekraczać wymiaru 150 mm.  
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
MontaŜ i łączenie koszy moŜna wykonywać ręcznie przy uŜyciu szczypiec, obcęgów i specjalnej 
dźwigni do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy uŜyciu specjalnej zszywarki o 
napędzie pneumatycznym, zaciskającej specjalne zszywki. Do napełniania materacy gabionowych 
kamieniami moŜna stosować ładowarki (dowoŜące jednocześnie kamień z placu składowego do 
miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Kosze naleŜy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk o 
łącznej masie kilkuset kg. Drut do łączenia koszy transportowany jest w kręgach o cięŜarze 25 kg, 
a zszywki w opakowaniach kartonowych. PowyŜsze elementy mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami, a zwłaszcza naleŜy 
dbać o zabezpieczenie przed uszkodzeniem powłok ochronnych. 
Kamień transportowany jest luzem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
5.1. Wykonanie umocnienia 
MontaŜ koszy gabionowych naleŜy przeprowadzić wg następującego schematu:  
rozłoŜyć i rozciągnąć kaŜdy kosz na twardej, płaskiej powierzchni 
zagiąć i podnieść do pionu boki kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 
prostopadłościan o wymaganej wysokości, 
połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem wiązarkowym (zaciągając 
naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i 
w ilości podanej przez producenta, 
kosz gabionowy ułoŜyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłoŜu i 
połączyć z sąsiednimi koszami, zszywając wszystkie stykające się krawędzie 
Kosze gabionowe napełnić z lekkim naddatkiem. W celu uzyskania właściwego kształtu gabionu, 
kosz wypełnia się materiałem z nadmiarem 50÷70mm. 
przyłoŜyć wieko kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych, z którymi 
wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka naleŜy wykonać drutem 
wiązarkowym lub zszywkami w sposób podany wcześniej. 
W przypadku konieczności „topienia” koszy (układania ich pod wodą) naleŜy: 
pojedynczy kosz zmontować, wypełnić kamieniami i przyszyć wieko, na płaskim terenie w pobliŜu 
miejsca wbudowania 
w trakcie montaŜu materaca usztywnić jego przegrody wewnętrzne i równoległe do nich boki 
prętami ze stali zbrojeniowej 
za pomocą linek stalowych lub łańcuchów zamocować materac za pręty usztywniające do ramy 
stalowej o wymiarach takich samych jak kosz 
ramę stalowa wraz z podczepionym koszem unieść dźwigiem nad miejsce wbudowania i powoli 
opuszczając ułoŜyć kosz ściśle obok juŜ wcześniej wbudowanych koszy 
ułoŜone kosze połączyć między sobą zszywając stykające się krawędzie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
materiałów (kamienia, koszy gabionowych    -  poprawność spojenia siatki – metodą oględzin, 
      -  jakość osłony cynkowej – metodą oględzin,  
-  wymiary kosza, 
montaŜu i wbudowania koszy, szczególnie: poprawności łączenia wszystkich krawędzi, geometrii 
konstrukcji (rzędna i połoŜenie w planie), dokładności wypełnienia kamieniem – przed ich 
zamknięciem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/2001-04-0022), 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego umocnienia koszami gabionowymi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m3 (metra sześciennego) umocnienia koszami gabionowymi obejmuje: 
wykonanie niwelacji podłoŜa i prace pomiarowe,  
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,  
montaŜ i wbudowanie koszy w miejsce przeznaczenia, 
zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji 
pomocniczych (trawersy),  
wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i 
ich stopy. 
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 
PN-H-04684 Ochrona przed korozja. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i 
ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów Ŝelaza. 
PN-EN ISO 2064 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Definicje i zasady dotyczące 
pomiaru grubości. 
BN-78/9224-04    Faszyna i kołki faszynowe 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
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M.20.10.08. Znaki pomiarowe na drogowych obiektach inŜynierskich 
  

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych  jest wykonanie znaków pomiarowych na obiektach inŜynierskich w ramach 
przedmiotowej inwestycji. 

 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

 Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych   z zakładaniem punktów pomiarowo-kontrolnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne” 
Przy wykonywaniu zakładania punktów pomiarowo – kontrolnych, naleŜy przestrzegać Dz. 

U. nr 63 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2006r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie. 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiORB                       DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Materiałami stosowanymi do zakładania punktów pomiarowo – kontrolnych według zasad 

niniejszej STWiORB są; 
- repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe)  osadzone w podporach i płycie, 
- świadki, 
bądź inne materiały akceptowane przez InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 
DO wyznaczenia punktów pomiarowo – kontrolnych naleŜy stosować: 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez 

InŜyniera, słuŜący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę, zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Prace naleŜy 
poprzedzić uzgodnieniami                z GUGiK. 

NaleŜy wykonać i osadzić następujące ilość reperów geodezyjnych: 
- po 6 szt. na kaŜdym przyczółku; 
- po 2 szt. w środku rozpiętości przęsła dłuŜszego niŜ 21m 
- po 2 szt. w osi podparcia na krawędzi kap chodnikowych 
Usytuowanie reperów uzgodnić naleŜy z Inwestorem. W przypadku wątpliwości 

skonsultować się z Projektantem. 

 
Ponadto Wykonawca, umieści w rejonie obiektu 1 stał znak wysokościowy, dowiązany do 

niwelacji państwowej. Czynności tej dokona, uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy. Po 
wykonaniu powyŜszego, Wykonawca przedstawi InŜynierowi operat geodezyjny do akceptacji. 

Po zakończeniu robót naleŜy repery uwzględnić w geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym. 

Wytyczenie punktów pomiarowo kontrolnych naleŜy wykonać przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej. Punkty wysokościowe naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 0,1 cm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z zakładaniem punktów pomiarowo-

kontrolnych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. wykonania i odebrania punktu pomiarowo – kontrolnego 

(reperu).  
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady ODBIORU Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 
Odbiór robót na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z 

kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada InŜynierowi. 
 

2. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa uwzględnia : 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

punktami wysokościowymi (reperami), 
– zakładanie punktu (reperu) pomiarowo-kontrolnego, 
– załoŜenie stałych znaków wysokościowych (po 1 z kaŜdej strony obiektu) 

dowiązanych  
do niwelacji państwowej, 

– opracowanie dokumentacji inwentaryzującej punkty pomiarowo-kontrolne. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
Nie występują 
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10.2 Inne przepisy 
 
Instrukcja techniczna 0-1.Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, 
Warszawa, 1979 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Dz. U. Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 

w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 

usytuowanie. 
 
 
 

Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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M.21.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
M.21.01.00. Elementy drewniane 
M.21.01.01. Rozbiórka pomostu drewnianego, por ęczy i podpór drewnianych. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
demontaŜu istniejących elementów drewnianych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
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 ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie Robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmują rozbiórkę: 
drewnianego pomostu  
drewnianych krawęŜników 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i 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 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania Robót naleŜy uŜywać sprzętu mechanicznego oraz pił tarczowych. 
 
4. Transport 
Transport sprzętu i odwóz materiału z rozbiórki dowolnymi środkami transportowymi. 
Zagospodarowanie i wybór miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki naleŜy do 
Wykonawcy. Materiał nadający się do wykorzystania naleŜy do Inwestora. Odwóz materiału na 
miejsce wskazane przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie Robót 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii Robót 
rozbiórkowych oraz Projekt Organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich 
prowadzone będą Roboty. czynności do wykonania zaleŜnie od zakresu Robót podanego w 
Dokumentacji Projektowej 
Mechaniczne lub przy pomocy pil tarczowych, usunięcie elementów drewnianych, wykazanych do 
demontaŜu w Dokumentacji Projektowej i pocięcie na elementy transportowe. Demontowane 
elementy powinny być w trakcie demontaŜu zabezpieczone przed przewróceniem się, względnie 
spadnięciem z obiektu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
zgodność prowadzenia Robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót Rozbiórkowych, 
prawidłowość wykonanych pomostów zabezpieczających na czas demontaŜu, jeŜeli wymaga tego 
technologia 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m3) zdemontowanych elementów drewnianych. 
 
8. Odbiór robót 
Przewiduje się tylko odbiór ostateczny na podstawie kontroli jakości wykonanej zgodnie z pkt. 6 
niniejszej ST. 
9. Podstawa płatno ści 
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Podstawą płatności jest  cena jednostkowa  za 1 metr sześcienny  (m3)  rozebranych elementów 
drewnianych według dokonanego obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla 
załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
prace przygotowawcze, 
mechaniczne lub przy pomocy pił usunięcie elementów drewnianych, 
pocięcie na elementy transportowe, 
załadunek i odwóz zdemontowanych elementów, 
oczyszczenie stanowiska pracy, 
ewentualne podesty robocze niezbędne dla umoŜliwienia demontaŜu, 
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
Nie występują. 
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M.21.02.00. Elementy stalowe 
M.21.02.01. Rozbiórka elementów stalowych konstrukc ji obiektu. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru demontaŜu istniejących elementów stalowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót w ST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w ST MDU.00.00.00 "Wymagania Ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
MDU.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
2. Materiały 
 Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 Do wykonania robót naleŜy uŜywać sprzętu mechanicznego. 
 
4. Transport 
 Elementy demontowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt technologii robót rozbiórkowych 
oraz  projekt organizacji robót, uwzględniające wszystkie warunki  w jakich prowadzone będą 
roboty. 
 
5.2. Czynności do wykonania zaleŜnie od zakresu robót podanego w Dokumentacji 
Projektowej 
 
Mechaniczne usunięcie elementów, wykazanych do demontaŜu w Dokumentacji Projektowej i 
pocięcie ich na elementy transportowe. 
 
5.3. Demontowane elementy powinny być w trakcie demontaŜu zabezpieczone przed 
przewróceniem  się, względnie spadnięciem z obiektu. 
 
5.4. Zdemontowane elementy stalowe przekazać właścicielowi obiektu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
Sprawdzeniu podlegają: 
 - zgodność prowadzenia robót z projektem  technologii i organizacji  robót 
rozbiórkowych, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 [ kg].  
obmiaru ilościowego usuniętych konstrukcji stalowych dokonuje się w kilogramach. 
 
8. OBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za rozebraną ilość kg konstrukcji stalowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji InŜyniera 
rozebranie konstrukcji, 
załadunek, transport do miejsca składowania, wyładunek. 
ewentualne koszty utylizacji i składowania (na czas do przekazania rozebranych elementów 
właścicielowi obiektu, 
wykonanie niezbędnych zabezpieczeń na czas prowadzenia robót, 
oczyszczenie terenu po zakończeniu robót, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 Nie występują. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.    
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M.21.01.00. Elementy betonowe i Ŝelbetowe 
M.21.01.02. Rozbiórka elementów konstrukcji betonow ych i Ŝelbetowych  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
odbioru robót związanych z rozbiórką Ŝelbetowych elementów konstrukcji istniejących 
przyczółków 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  

Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą 
zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych dotyczących elementów Ŝelbetowych 
W zakres robót wchodzą: 

• Rozbiórka istniejących podpór 

w zakresie zgodnym i przedstawionym w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  

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

 

2. MATERIAŁY 

Materiały wbudowane nie występują. Materiały słuŜące do obsługi pracy 
zastosowanego sprzętu dla prac rozbiórkowych nie są objęte niniejszą Specyfikacją. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w 
Projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych Wykonawca moŜe zastosować dowolny sprzęt 
zaakceptowany przez InŜyniera.  

 

4. TRANSPORT 

Transport sprzętu i odwóz gruzu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi 
przez InŜyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robót rozbiórkowych 

oraz Projekt Organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą 
roboty. 

Wykonawca robót zobowiązany jest równieŜ do: 
• opracowania Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót 

rozbiórkowych, 
• opracowania Projektu Technologicznego Robót rozbiórkowych, 
• uzgodnienia powyŜszych projektów z InŜynierem i innymi niezbędnymi 

jednostkami,  
• wprowadzenia Projektu Organizacji Ruchu, 
• utrzymania oznakowania na czas prowadzenia robót, 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych naleŜy stosować zadaszenia zabezpieczające przed 
spadaniem gruzu na cieki wodne połoŜone pod remontowanymi obiektami a przy prowadzeniu 
robót na wysokości równieŜ podesty robocze. 

Prace rozbiórkowe prowadzić sposobem wyburzania z uŜyciem lekkich młotów 
pneumatycznych, elektrycznych. Wyklucza się moŜliwość stosowania robót strzałowych. 

Przy rozbiórce betonu naleŜy odsłonić, bez naruszania całości wszystkie pręty wystające z 
części konstrukcji nie ulegające wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy obetonowane w 
trakcie prac remontowych o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej. 

Pręty powinny być po ukończeniu prac rozbiórkowych oczyszczone z resztek betonu, a 
następnie wyprostowane. 

Zakres robót rozbiórkowych podany jest w Dokumentacji Projektowej. 
 
Zakres robót rozbiórkowych objętych niniejsza STWiORB obejmuje: 

• roboty rozbiórkowe, 
• usuniecie i odwóz gruzu. 

Odrębnymi specyfikacjami objęte są: 
• wykopy lub rozkopy drogi umoŜliwiające dojazd do robót rozbiórkowych, 

Wykonanie robót rozbiórkowych dopuszcza się dowolną technologia przedstawiona w 
Projekcie technologii z zachowaniem jednakŜe następujących warunków: 

• nie stwarzanie zagroŜenia dla stateczności i wytrzymałości przyległych 
fundamentów istniejących obiektów lub uprzednio wykonanych obiektów nowych, 

• nie powodowanie utrudnień w zachowaniu ciągłości ruchu na przyległych trasach 
komunikacyjnych, 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 

• zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki 
ostrzegawcze), 

• zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi 
zagroŜeniami, 

zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice). 

-  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

- zadaszenia i podesty robocze, 

- zgodność prowadzenia robót z Projektem technologii i organizacji robót 
rozbiórkowych, 

- zgodność zakresu robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 objętości betonu lub Ŝelbetu obmierzony przed rozbiórką 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych odbiorom podlegają: 

- wykonane rozkopy wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem, 
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- podesty robocze niezbędne do wykonania rozbiórek oraz zadaszenia tras 
komunikacyjnych. 

Odbiór końcowy następuje po stwierdzeniu przez InŜyniera wykonania zakresu robót 
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 

Zapewnienia Jakości; 
• opracowanie projektu rozbiórki i uzgodnienie go z InŜynierem; 
• opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, projektu rozbiórki w przypadku robót w 

pobliŜu istniejących cieków z właściwym administratorem cieku; 
• opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, projektu rozbiórki w przypadku robót w 

pobliŜu tras komunikacyjnych z właściwym administratorem trasy; 
• opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, Projektu Organizacji Ruchu na czas 

prowadzenia robót rozbiórkowych, utrzymanie oznakowania, 
• wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
• wyznaczenie robót w terenie, 
• zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac 

budowy, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
• dla materiałów zakwalifikowanych przez InŜyniera jako do wykorzystania – 

oczyszczenie, załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko 
Zamawiającego wskazanym przez InŜyniera, 

• dla pozostałych materiałów stanowiących własność  Wykonawcy – załadunek i 
odwóz w miejsce uzgodnione z InŜynierem 

• wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych i rusztowań oraz 
podestów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, 

• odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 
• wykonanie prac rozbiórkowych, 
• oczyszczenie i wyprostowanie odsłoniętych prętów pozostających w konstrukcji 

(tylko dla obiektów przebudowywanych), 
• przygotowanie dojazdów dla sprzętu odwoŜącego gruz, 
• oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z 

kosztami utylizacji  lub na miejsce przystosowane do składowani poza terenem 
budowy, 

• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

Uzyskany gruz stanowi własność Wykonawcy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.    
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M.21.04.01 Inne roboty rozbiórkowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w róŜnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, 
które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uwaŜane za integralną część tychŜe i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. UwaŜa się Wykonawcę za w pełni 
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaŜe się nie później niŜ na 28 dni przed datą zamknięcia 
przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych dotyczących demontaŜu istniejących latarń oraz kabla zasilającego oraz ich 
ponownego montaŜu po zakończeniu prac związanych z budową obiektu. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami 
zawartymi w pkt. 10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

• organizacji robót budowlanych; 
• zabezpieczenia interesu osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy; 
• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
• warunków organizacji ruchu; 
• zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 
2.MATERIAŁY 
Materiały wbudowane nie występują 
Materiały słuŜące do obsługi pracy zastosowanego sprzętu dla prac rozbiórkowych nie są objęte 
niniejsza STWiORB. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, 
pkt  3.  
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie 
Technologii i Organizacji Robót i zaakceptowany przez InŜyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczona do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania 
ogólne”, pkt  4. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane i 
uzgodnione z InŜynierem. Wybór środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych i rodzaju 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- 219 - 

przewoŜonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  
5. 
 
5.2 Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robót rozbiórkowych oraz 
Projekt Organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 
Wykonanie robót obejmuje: 

• odłączenie istniejących latarń od źródła zasilania 
• demontaŜ elementów latarń 
• transport elementów latarń w miejsce wskazane przez InŜyniera, 
• oczyszczenie miejsca rozbiórki. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. Wszystkie produkty powstałe przy demontaŜu 
musza być odwiezione w miejsce składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów 
rozbiórki na przyległy teren. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 

• zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 
• zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagroŜeniami, 
• zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, 
pkt  6. 
  
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 
Sprawdzeniu podlegają: 

• sprawdzenie zakresu robót, 
• sprawdzenie prawidłowości usunięcia latarń 
• zgodność prowadzenia robót z Projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych, 
• zgodność zakresu robót z Dokumentacja Projektową 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru jest 1kpl (komplet) zdemontowanych elementów oświetlenia oraz ich ponowny 
montaŜ po zakończeniu robót.. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  8. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt 
własny. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
Odbiorom podlegają: 

• odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej i niniejszej STWiORB. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania 
ogólne”, pkt  9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
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• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości 
• opracowanie projektu rozbiórki i uzgodnienie go z InŜynierem, 
• opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, Projektu Organizacji Ruchu na czas 

prowadzenia robót rozbiórkowych, utrzymanie oznakowania, 
• wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
• wyznaczenie robót w terenie  
• zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających  z przyjętej technologii robót, 
• dla materiałów zakwalifikowanych przez InŜyniera jako do wykorzystania – oczyszczenie, 

załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazanym 
przez InŜyniera, 

• dla pozostałych materiałów stanowiących własność  Wykonawcy – załadunek i odwóz w 
miejsce uzgodnione z InŜynierem 

• wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych i rusztowań oraz podestów 
zabezpieczających przed spadaniem gruzu, 

• wykonanie prac demontaŜowych (istniejących latarń oraz kabla zasilającego) 
• uzgodnienie sposobu ponownego montaŜu po zakończeniu prac z Właścicielem sieci 

uzbrojenia terenu 
• ponowny montaŜ elementów oświetlenia (wraz z ewentualną wymianą elementów 

uszkodzonych lub niepracujących. 
• przygotowanie dojazdów dla sprzętu odwoŜącego materiał z demontazu 
• oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji  lub na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 
• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Nie występują 
 
10.2. Inne dokumenty 
Nie występują 
 
Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
 
 
 
 


