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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-M 00.00.00 

Wymagania ogólne 

 

l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w 
ramach   budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. 
Możne od km 0+000 do km 0+286,00  

1.3. Zakres robót objętych SST 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ujętych w 
poniższych grupach klasyfikacji  Wspólnego Słownika Zamówień obejmujacych poniższe szczegółowe 
specyfikacje techniczne.  
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 20-22 
D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków. 23-24 
D.02.02.02. Usuniecie warstwy humusu 25-27 
D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń 28-30 
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 31-34 
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-IV 35-37 
D.02.03.01. Wykonanie nasypów 38-42 
D.03.01.01. Przepusty kołowe z rur PEHD 43-48 
D.04.01.01. Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 49-52 
D.04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne. 53-59 
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 60-62 
D.04.06.01. Podbudowa z betonu cementowego 63-68 
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 69-73 
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego                  74-86 
D.06.01.01. Umocnienie skarp przez humusowania i brukowanie               87-91 
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.                   92-96 
D.08.01.01. Krawężniki betonowe       97-101 
D.08.01.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej     102-105 
D.08.03.01. Obrzeża betonowe        106-109 
D.08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram       110-114 
D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg  115-123 
D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego     124-131 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.0. Wspólny Słownik Zamówień – przyjeta systematykapodziału robót budowlanych z podziałem na gru-

py , klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej 
"Wspólnym Słownikiem Zamówień". 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,' stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony: 
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1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu. 

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykony-
wania robót. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego  postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

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

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami ro-
wów. 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzch-
ni. 

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szki-
ców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektor Nadzoru. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5cm  

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na   podbudowę projektowana z betonu asfalto-
wego gr. 5cm 

c)   Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub  profilu istnieją-
cej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy grubości warstwy >8cm z kruszywa mineralnego stabilizo-
wanego mechanicznie. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  podłoże. Podbudo-
wa składa  się z podbudowy zasadniczej i podbudowy    pomocniczej. 

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

    konstrukcji nawierzchni wykonana z asfaltobetonu o grubości warstwy 8cm. 

f)   Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca funkcję nośną wykonana z mieszanki 
kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40% kruszywa lamanego o grubości warstwy 20cm. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i)   Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do  nawierzchni. 

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

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powo-
dowanymi przez ruch na drodze. 

I.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umiesz-
czenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni o szerokości 1,50m 

1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadze-
niem budowy. 

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istnieją-
cego połączenia. 

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepły-
wu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

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

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokaliza-
cję, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub in-
nych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

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

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami kon-
strukcji obiektu, mierzona w linü prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość kon-
strukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4:40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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      Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
1 egzemplarzem dokumentacji technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

      Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: - Za-
mawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wyko-
nawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważno-
ści wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

     Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i popra-
wek. 

     W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

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

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

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod   ruchem") 

     Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony 
w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powi-
nien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

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

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.      Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspekto-
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ra Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

     Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspekto-
ra Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   norm dotyczą-
cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a   wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn po-
wstałych w następstwie jego  sposobu działania. 

  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami.     toksycznymi,  
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

     Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

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

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

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

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

     Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.     
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

     Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdze-
nie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapew-
ni 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 ro-
dzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainte-
resowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

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

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

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

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

      Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru). 

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

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie   Inspektora Nadzoru powi-
nien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po   otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. 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 odpo-
wiedzialny 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 Inspektora Nadzoru o   swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

      Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

      Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
      Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

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

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

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

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

     Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wy-
magań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
    Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 

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

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

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

     W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane nastę-
pujące warunki: 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
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Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie  odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zo-
stanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostęp-
ne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.     Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowa-
ne w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materia-
łu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowa-
dzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmie-
niany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonaw-
cy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich doku-
mentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczą-
cymi jego użytkowania. 

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

     Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

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

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

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

     Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.      Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy pro-
dukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czyn-
niki wpływające na rozważaną kwestię. 

     Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

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

     Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadze-
nia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

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

     Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.   Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo-
ru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

     Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
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ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia do-
piero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

 

6.3. Pobieranie próbek 

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

     Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

     Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunię-
te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

     Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

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

 

6.5. Raporty z badań 

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

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

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzeb-
na do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

     Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę. 

      Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-
kowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpie-
czeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami   technicznymi określonymi na podstawie Pol-
skich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej Nor-
my, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i które spełniają wymogi SST. 

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

     Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wy-
konawcę Inspektorowi Nadzoru. 

     Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 (1) Dziennik budowy 

     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonaw-
cę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
ność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonaw-
cy. 

     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

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

     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

     Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   robo-
tach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecz-

nych odbiorów robót, 

− wyjaśnieniá, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   ogranicze-

niom 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 wy-
konywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

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

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

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspekto-
rowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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      Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

      Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów 

      Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-
tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosz-
torysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( 1 ) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) 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 for-
mie przewidzianej prawem. 

     Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

     Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

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

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

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
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     Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linü osiowej. 

     Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 

     Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

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

     Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

     Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm za-
twierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

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

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

     Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jed-
noznaczny. 

     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

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

      Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed-
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nak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
spektora Nadzoru. 

      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawiera-
jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

      Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

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

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

     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-
nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z doku-
mentacją projektową i SST. 

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

     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w war-
stwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

     Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

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

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  i ew. PZJ, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  SST i ew. 
PZJ, 
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− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załą-
czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   powykonawczej. 
     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końco-
wego 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. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

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

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

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

      Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
      Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

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

     Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

     Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu   organiza-
cji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowa-
dzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu  robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,   oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

     Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

     Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

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

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia IS grudnia   1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,   poz. 29). 

  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z   późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-użytkowego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-01.01.00 

 
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 

 
 
   
 1.    WSTĘP  
         
 1.1.  Przedmiot SST   
         
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych.   
         
 1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
                  Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wy-
konane w ramach  budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 
141038N w m. Możne od km 0+000 do km 0+286,00 mające na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej   i punktów wysokościowych zgodnie z dokumentacją projektową .  
   
 1.3.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
         
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem   (wyznaczeniem) trasy i punktów wy-
sokościowych wchodzą:   
         

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów  głównych osi trasy i               
punktów wysokościowych ;  

       b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ułatwiającymi wytyczenie geometrycznych elementów  
drogi , przepustów i drenażu melioracyjnego w zakresie przewidzianym do przebudowy. 

         
 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 są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 W trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób 
trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczają-
cych na przekazanym placu budowy.  
 
 2.    MATERIAŁY    
 Sposób odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych wynika z charakteru prowadzo-
nych robót i polega na ich wyznaczeniu na szpilkach metalowych lub palikach drewnianych. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średnicy 0,05 
- 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć  długość ok. 0.5 m i przekrój prostokątny 
lub okrągły.  
 
 3.    SPRZĘT   
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 Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych należy stosować odpowiedni sprzęt 
geodezyjny:  

- teodolity lub tachimetry,   
- niwelatory,   
- tyczki,   
- łaty,   
- taśmy stalowe.  

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wy-
maganej dokładności pomiaru.   
 
 4.    TRANSPORT  
         
          Nie występuje.  
 
 5.    WYKONANIE ROBÓT   
         
 5.1.  Ustalenia ogólne  
         
 Punkty główne trasy określono analitycznie przez podanie współrzędnych punktów wierzchołko-
wych trasy i parametrów łuków poziomych. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumenta-
cją projektową, SST oraz  zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora  Nadzoru.   
 Wykonawca powinien natychmiast  poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.   
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu  określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że  rzeczywiste rzędne terenu istot-
nie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspek-
tora Nadzoru.   
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy    nie mogą być rozpoczęte przed zaak-
ceptowaniem wyników  pomiarów przez Inspektora Nadzoru.   
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót.   
         
 5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy i punktów wysokościowych.   
         
  
 Usytuowanie reperów roboczych na długości trasy zostało przedstawione na planie sytuacyjnym i 
profilu podłużnym. 
 
5.3.  Wyznaczenie osi trasy.   
         
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem współ-
rzędnych punktów wierzchołkowych trasy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT.  
 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GU-
GiK.  
   
7.    OBMIAR  ROBÓT  
         
 Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem    (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km 
trasy drogowej.   
         
8.    ODBIÓR ROBÓT   
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 Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy   w  terenie  następuje  na  podsta-
wie   szkiców  i  dzienników   pomiarów   geodezyjnych   lub  protokołu   z kontroli  geodezyjnej,  które  
Wykonawca  przedkłada  Inspektorowi Nadzoru.  
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI   
         
 Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie  szkiców i dzienników pomiarów geodezyj-
nych lub protokołu   z kontroli geodezyjnej.   
         
          Cena wykonania robót obejmuje:   
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów wysokościowych,   
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,   
- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.01. 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
 
 
WSTĘP.  
 
Przedmiot specyfikacji.  
 Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji  są  wymagania dotyczące wykonania robót przygotowaw-
czych- usuwanie drzew w obrębie robót drogowych.  
   
1.2. Zakres stosowania SST.  
 Szczegółowa  specyfikacja  stanowi  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykona-
ne w ramach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N 
w m. Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują  wszystkie  czynności związane z usuwaniem drzew i 
krzaków wykonywanych w ramach robót przygotowawczych z pasa robót ziemnych. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
  Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami w SST D. 00. 00. 00. „Wymagania ogólne”.  
   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz  za  ich  zgodność z do-
kumentacją projektową, i z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST D.00.00.00.  
 
2.0.MATERIAŁY  
 Nie występują.  
 
3.0.SPRZĘT  
 Sprzęt  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST.PZJ. lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  przez Inspektora Nadzoru ,a w przypadku braku takich  do-
kumentów  powinien  być  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Jakikolwiek  sprzęt, 
maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych i bezpieczenstwa 
robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
    Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 koparka do usuniecia mechanicznego karczy 

 sprzet transportowy do odwiezienia karczy i dłużycy poza granice robót 
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.0.TRANSPORT 
 Pnie, karpina oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na szosie , wymiarów ładunku i innych para-
metrów technicznych.  
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5.0.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne 
 Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie pni drzew ,wywiezienie 
pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, na wskazane miejsce ,zasypanie dołów sięgających poniżej poziomu 
projektowanych robót ziemnych oraz  ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.  
 Prace związane z usunięciem będą prowadzone na podstawie prawomocnej decyzji zgody na reali-
zacje inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Oleckiego. 
 
5.2. Usunięcie drzew.  
 Wszystkie  pnie  drzew znajdujące  się w pasie robót ziemnych powinny być wykarczowane .  
  Doły po wykarczowanych pniach  powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasy-
pów i zagęszczone ,zgodnie z  wymaganiami   zawartymi  w PN-S-02205  (1).  
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo  zabezpieczyć  przed  gromadzeniem się w 
nich wody.  
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykar-
czowania korzeni i zasypania dołów. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania  określone  w 
SST.D-03.00.00. „Roboty ziemne”.  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
 
    Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:  

dla drzew – sztuka,  
dla krzaków – 1ha 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
  

Odbioru robót związanych z usunięciem drzewa dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót 
przez Wykonawcę i odnosi się do potwierdzenia faktycznego usunięcia drzewa i obmiaru objetosci pozy-
skanej grubizny oraz podjeciu decyzji odnośnie przeznaczenia drewna.  
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7. zgodnie z obmiarem ,po 
odbiorze robót.  
      Cena wykonania robót obejmuje:  

− wycięcie i wykarczowanie drzewa  
− wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy na   wskazane miejsce,  

− zasypanie dołu i zagęszczenie gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.02. 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  
 
 
1. WSTĘP.  
 
Przedmiot specyfikacji.  
 
 Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji  są  wymagania dotyczące wykonania   robót  przygotowaw-
czych  -  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ w obrębie prowadzonych robót drogowych.  
 
Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w w punkcie 1.1.  
 
Zakres robót objętych SST.  
 

 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykona-
ne w ramach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N 
w m. Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują wszystkie czynności związane ze zdjęciem warstwy 
humusu i darniny grubości średniej 20cm , wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.   
 
Określenia podstawowe.  
 
 Stosowane   określenia   podstawowe   są   zgodne   z obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi 
normami oraz z definicjami w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, SST  oraz  z  poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST D-0.00.00.”Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY.   
 
    Nie występują.  
 
3. SPRZĘT.  
 
 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartych  w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót ,zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru, a w przypadku braku takich doku-
mentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.  
 Jakikolwiek sprzęt ,maszyny ,urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jako-
ściowych zostaną przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

− Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:  

− równiarki  

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania  robót ziemnych w miejscach gdzie 
prawidłowe wykonanie   robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  

− koparki z łyżką skarpową i samochody samowyładowcze.  
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4. TRANSPORT.  
 
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek a po zhałdowaniu  przewo-
zić transportem samochodowym, lub odspajać od podłoża koparką z łyżką skarpową z załadankiem bezpo-
średnim na środki transportu. 
 Wybór  środka  transportu  zależy  od  warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.   
 
5.1. Wymagania ogólne.  
 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w pasie wykonywanych robót a także w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zdjąć warstwę humusu.  
 Teren należy oczyścić całkowicie tak aby wykluczyć występowanie  części roślinnych w gruntach 
wbudowywanych w nasypy.  
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu.  
 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp ,rekultywacji terenu zajętego na czas budowy itp.  
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek, równiarek lub spycharek.  
 W  wyjątkowych  sytuacjach  gdy zastosowanie maszyn nie jest   wystarczające   do   prawidłowego   
wykonania  robót /sąsiedztwo budowli ,zmiana grubości warstwy humusu/  należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni pasa robót  ziemnych wskazanego na przekrojach po-
przecznych w dokumentacji projektowej oraz w innych miejscach  wskazanych przez Inspektora Nadzoru.  
 Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania ,która będzie określona w dokumentacji pro-
jektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru ,według faktycznego stanu występowania. Stan faktycz-
ny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.  
 Miejsce składowania humusu powinno być przez Wykonawcę tak  dobrane  aby humus był zabez-
pieczony przed zanieczyszczeniem  ,a  także  najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczeniem. 
 Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich ,aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.   
 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzch-
ni pasa robót ziemnych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.   
 
 Jednostką obmiarowa robót związaną ze zdjęciem warstwy humusu jest metr kwadratowy.  
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru.  
 Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych  w dokumentacji projektowej 
z wyjątkiem zaakceptowanych  przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego  
upoważnienia  Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
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 Odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu robót do 
odbioru przez Wykonawcę.  
 Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  popra-
wek bez hamowania postępu robót.  
 Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
    Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.  
      Cena wykonanych robót obejmuje:  
- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania   wraz z hałdowaniem w pryzmy oraz  odwiezieniem 
nadmiaru na odkład.  
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-01.02.04 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  

 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi wojewódzkiej  

 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane w 
ramach  budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. 
Możne od km 0+000 do km 0+286,00 mające na celu określenie  zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 
- nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej 
- ogrodzeń drewnianych z siatki i przęseł stalowych z elementów kutych 
 
Określenia podstawowe 

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

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
- koparka 
- palnik acetylenowy do cięcia poreczy 
 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 



 
 
 
Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 
 

27

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu dostosowanym do rodzaju przewożo-
nych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymie-
nionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

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

Należy zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce nawierzchni z kostki betonowej przewidzianych do 
powtórnego wbudowania z dostosowaniem do projektowanych rzędnych. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest 
- dla ogrodzeń – 1mb 
- dla nawierzchni  – 1m2 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt8  

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia z załadun-

kiem na srodek transportowy 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

 

d) dla rozbiórki ogrodzeń: 
- demontaż elementów ogrodzenia, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is >_ 1,00  
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- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułoże-
niem w stosy na poboczu, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-02.00.01 

ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1.0 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru liniowych robót ziemnych. 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane 
w ramach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w 
m. Możne od km 0+000 do km 0+286,00 mające na celu określenie  zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, części przelotowe przepustów i wykonanie  
rowów, oraz pozyskiwaniem gruntu z dokopu na uzupełnienie korpusu drogowego.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemy-
słowych, 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 - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyzna-
czonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni -nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.  

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wykop głębo-
ki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogo-
wych. 

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

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is=
ds

d

ρ
ρ

 

gdzie:  

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
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ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, okre-
ślona wg wzoru: 

U=  d60 / d10 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.17: Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2.0 MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane z wykopu w ramach renowacji robót przewidziano do wbudowania w dolne partie nasypu 
na odcinku poszerzeń korpusu drogowego  

 

3. SPRZĘT 

3.I. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, , koparki, ładowarki, itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,  
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (ma-
teriału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środ-
ków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wyko-
nawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej za-
akceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm 
i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie ko-
rony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od pro-
jektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.  
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz 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 ziem-
nego 

2 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu 

ziemnego 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

5 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 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 
+1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego 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. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien być zgodny z założonym 
dla kategorii ruchu ruchu KR1 i mieć wartość większą lub równą od 0,97. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspekto-
ra Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-02.01.01 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-VKATEGORII 
 
 
1. W STĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii. 

 
1.2. Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa  specyfikacja  stanowi  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane w 
ramach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. 
Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują  czynności związane z wykonaniem wykopów : 

− pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni zasadniczej i zjazdów 
− wykopy dla ukształtowania rowów przydrożnych w projektowanej lokalizacji. 

− Wykopy pod projektowane przepusty pod koronądrogi  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w zakresie jak w pkt 
1.3. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt I .5. 

 

2.0 MATERIAŁY (GRUNTY) 

 
Grunty pozyskane z pogłębienia rowów przewidziano w calości do odwiezienia na odkład. 

Dla wykopów nie wyodrębniono pozycji oddzielnej dla zdjęcia humusu który został zaliczony w objętość 
wykopu. 

 

3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowa-
dzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymaga-
nia, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 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 po-
wierzchni robót ziemnych 

 
0,97 

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika za-
gęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tabli-
cy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpo-
średnie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umoż-
liwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o 
ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
5.3. Ruch budowlany 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkła-
du) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powy-
żej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w ni-
niejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

a) zapewnienie stateczności skarp, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadu-

nek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie  rowów i skarp, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie , 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-02.03.01 

WYKONANIE NASYPÓW W GRUNTACH II KATEGORII 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nasypów. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane 
w ramach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w 
m. Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują ukształtowanie korpusu drogowego w wielkości wyni-
kajacej z projektowanych  rzędnych nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 
2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Wykonanie nasypów przewidziane jest z pospółki pozyskanej z koncesjonowanej żwirowni . 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

Do zagęszczania gruntów należy uzyć walców ogumionych oraz zagęszczarek spalinowych z uwagi na ma-
łay zakres o ograniczona powierzchnię nasypu w przekroju poprzecznym wynikająca z faktu uzupełnienia 
korpusu drogowego w przeważającej wie kszości w obszarach o utrudnionym dostępie walców mechanicz-
nych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Ukop i dokop 
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5.2.1. Miejsce dokopu. 

Miejsce dokopu powinno być wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak naj-
krótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie 
ze spadkiem terenu.  

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Głębokość na 
jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzy-
datne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora 
Nadzoru.  

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowaw-
cze, określone w SST D-01.00.00' "Roboty przygotowawcze". 

5.3.-1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż I :5 należy, dla zabezpiecze-
nia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym 
około 4% ±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej 
strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęsz-
czenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe 
wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od po-
wierzchni terenu 

Nasypy o wysokości Minimalna wartość Is 
do 2 metrów 0,95 
ponad 2 metry 0,95 

 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpie-
niem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w 
celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w punkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które okre-
ślono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
Inspektora Nadzoru, 
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W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad: 

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

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może na-
stąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzed-
niej. 

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

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczal-
nego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1 %. Kiedy nas jest budowany w terenie płaskim spa-
dek powinien być obustronny, gdy nasyp je budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, 
zgodny z jego pochyleniem Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gro-
madzenie s wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gón powierzchnia jest wykona-
na z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny b: ukształtowane ku osi nasypu, a woda odpro-
wadzona poza nasyp z zastosowanie ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego 
zapobiega powstan potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym c 8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 
nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest ko-
nieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni wprowadzenie ko-
rekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dot warstwy nasypu, o 
grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody należy wykonać z gruntu prze-
puszczalnego. 

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany nasyp. Inspektor 
Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem je zabezpieczenia przed nadmier-
nym zawilgoceniem. 

 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 metra. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

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

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić do-
świadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% 
do +10% jej wartości. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osu-
szyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalne-
go. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określo-
nych zgodnie z normą BN-64J8931-02 [6], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których 
nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [7]. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN77/8931-12 [7], powinien na 
szerokości poboczy wynosić Is =1,0 dla KR1 

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

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

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecz-
nych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydat-
nych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania i m3 nasypów obejmuje:  
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,  
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
 
 



 
 
 
Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 
 

40

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D - 03.01.01 

PRZEPUSTY Z RUR HDPE  
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z budową przepustów stalowych z blachy falistej pod koroną drogi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, w ramach budowy  
drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne od km 
0+000 do km 0+286,00  i obejmują roboty związaneh z wykonaniem dwóch przepustów  z rur HDPE śred-
nicy 0,6m i długości łacznej 19,0m pod koroną drogi gminnej nr 141028N. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 

1.4.3. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się do-
brą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. 

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, które-
go zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju 
dostosowanego do średnicy rury. 

1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 

1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków 
rur. 

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

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z blachy falistej są: 
− rury z HDPE o gładkiej ściance wewnętrznej i karbach zewnętrznych zapewniających parametry hydrau-

liczne i wytrzymałościowe 
− złączki opaskowe do łączenia odcinków rur 
− materiały kamienne i kruszywo do , umocnienia skarp i rowów poza przepustem, 
− grunt do zasypki przepustu, 
− inne materiały, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, itp. 
 
2.3. Rury z tworzywa HDPE 
 

Do budowy przepustów objętych niniejsza specyfikacją przewidziane sa następujące elementy rur o 
przekroju kołowym 
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− d=800mm  rury z tworzywa sztucznego i użebrowaniu zewnętrznym  
 

2.4. Elementy stalowe do łączenia elementów rur. 
 Przewiduje się wykonanie przepustu z dwóch elementów połaczonych systemową opaską do łącze-
nia odcinków rur dedykowaną  przez producenta. 
 
2.5. Materiały do wykonania ścianek czołowych przepustu i umocnień skarp oraz 
        wlotu i wylotu rowów poza przepustem 

 Do umocnienia skarp nasypu wokół wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano umocnienie brukiem 
na podsypce cementowo piaskowej do wysokości krawędzi skarpy. Materiały do umocnienia skarp, rowów 
itp. powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST i powinny odpowiadać następującym wyma-
ganiom: 
− brukowiec, wg PN-B-11104 [6], 
− żwir i mieszanka, wg PN-B-11111 [7], 
− kruszywo kamienne łamane, wg PN-B-11112 [8], 
− piasek, wg PN-B-11113 [9], 
− darnina, trawa, wg SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków.” 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania przepustu 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z blachy spiralnie karbowanej powinien wyka-
zać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparki do wykonywania wykopów, 
− sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki przepustu: ubijaki ręcz-

ne, zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, różne typy walców, 
− sprzęt do transportu rur. 
 
4.0 TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport rur karbowanych  i elementów łączących 
  Transport rur karbowanych HDPE  oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane 
starannie, tak aby nie uszkodzić odcinków rur przewidzianych do wbudowania..  
 Śruby, nakrętki, podkładki należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją 
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczane przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
4.3. Transport innych materiałów 
 Transport materiałów kamiennych, kruszyw, elementów deskowania, składników betonu, stali zbro-
jeniowej itp. powinien odpowiadać wymaganiom SST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zakres robót 
 Zakres robót wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, wyko-
py, podłoże pod przepust, montaż przepustu z rur HDPE zasypkę przepustu, umocnienie skarp wlotu i wylo-
tu oraz umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem. 
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 Przepusty montuje się ze specjalnie profilowanych  rur  z tworzywa HDPE , dostarczanej przez pro-
ducentów wraz z kompletem elementów łączących. Projektowane przepusty maja ksztłt kołowy w przekroju 
poprzecznym i średnice  800mm. Dla projektowanego przepustu przewiduje się wykonanie jednego złącza 
na długości przepustu. 
 Projektowane przepusty przewidziane są do przeprowadzenia cieków wodnych oraz okresowego 
przepływu wód roztopowych.. 
 Wlot i wylot przepustu na skarpę drogi powinien być wykonany: 
a) z umocnioną skarpą przez obrukowanie, 
 Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem wykonuje się przez zabrukowanie skarp na sze-
rokości po 1,0m po obu stronach rury. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmują czynności przewidziane w dokumentacji 
projektowej, określone w SST, w tym m.in.: 

-odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przełożeniem koryta cieku do czasu wybudowania przepu-
stu, 
- wykonanie przepustu na odcinku nowej trasy odbywać się będzie be ruchu drogowego 

 
5.4. Wykop pod przepust 
 Wykonanie wykopu powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205 [19]. 
 Metoda wykonania robót powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wyko-
pu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. W przepustach objętych projektem wy-
konanie wykopów zasadniczych przyjęto mechanicznie koparką.. 
 Wymiary wykopu powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie. W szerokości dna 
należy uwzględnić przestrzeń o szerokości od 0,60 do 0,80 m na pracę ludzi i ew. zabezpieczenie ściany 
wykopu. Pochylenie skarp wykopów pod przepusty 1:0,7. Z uwagi na mała głębokość wykopów nie przewi-
duje się zabezpieczenia ścian wykopów. 
 
5.5. Podłoże pod przepust 
 W przypadku układania przepustu przepust należy ułożyć na podsypce wyrównawczej z piasku gru-
bości 0,2m i szerokości równej dwukrotnej średnicy przepustu. 
 Powierzchnia podsypki powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu przepustu, 
gdyż po ułożeniu przepustu nie ma możliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. 
 
5.6. Montaż przepustu z rur HDPE 
 Montaż przepustu musi przebiegać ściśle według instrukcji montażu producenta przepustów, a w 
przypadku jej braku lub niepełnych danych - zgodnie z poniższymi wskazaniami. 
 Montaż przepustu powinien być wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu i polega na 
polączeniu opaską stalową dwóch elementów rurowych przepustu .  
 
5.7. Zasypka przepustu 
 Zasypka przepustu powinna być wykonana ściśle według instrukcji producenta przepustów lub do-
kumentu dopuszczającego do stosowania przepustów (np. aprobaty technicznej), gdyż praca przepustu pole-
ga głównie na przenoszeniu parcia zagęszczonego wokół niego gruntu zasypki. W przypadku niepełnych 
danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, należy przestrzegać poniższych wskazówek. 
 Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizację dolnych naroży przepustu, w związku z czym 
musi być nawilżana z regularnością określoną w PN-S-02205 [19] oraz energicznie zagęszczana, aby uła-
twić penetrację ziarn zasypki pod dolne użebrowanie, gdzie występują największe naciski wywierane przez 
konstrukcję na podłoże  
 Następnie zasypkę wykonuje się warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grubości, naprzemiennie po 
obu stronach przekroju, w ten sposób aby poziom zasypki po obu stronach był taki sam. Każda warstwa 
powinna być zagęszczana. Wskaźnik zagęszczenia powinien być określony w SST. W przypadku stosowa-
nia sprzętu mechanicznego do zagęszczania zasypki, należy dbać o nieuszkodzenie konstrukcji przepustu. W 
bezpośrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zagęszczanie należy prowadzić w sposób bardzo 
ostrożny - zaleca się stosować np. ubijaki ręczne lub płyty wibracyjne. 
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Zasypka wokół przepustu na odległość około 20 cm od jego powierzchni zewnętrznej powinna być 
wykonana z grysu jednofrakcyjnego o średnicy ziarn do 4 mm, odpowiadającego wymaganiom PN-B-11112 
[8]. 

Pozostałą zasypkę wykonuje się z materiału używanego zazwyczaj do budowy nasypów według za-
leceń podanych w PN-S-02205 [19]. 

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle strefę o szerokości trzykrotnie większej od rozpiętości lub 
średnicy przepustu, po obu jego stronach 

Podczas zagęszczania zasypki należy stale kontrolować wymiary wewnętrzne przepustu. Kontrolę 
taką wykonuje się systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. 
Nie dopuszcza się przemieszczeń większych niż 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego kształtu.  

 
5.8. Umocnienie skarpy wlotu lub wylotu przepustu 
 Dokumentacja projektowa przewiduje umocnienia skarpy wlotu i wylotu, brukiem z kamienia łama-
nego na podsypce cementowo piaskowej z zalaniem spoin zaprawą cementową.: 
− umocnieniu skarpy brukowcem - wykonać podsypkę zgodną z dokumentacją projektową oraz obrukować 

skarpę brukowcem, wg SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”, 
− powierzchni skarpy powyżej zabrukowania umocniona przez zahumusowanie warstwą humusu grubości 

10cm z obsianiem nasionami traw. 
 
5.9. Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem 
 Umocnienie wlotu i wylotu dna i skarp rowu poza przepustem należy wykonać zgodnie z  rysunka-
mi wykonawczymi przepustów. 
 Wykonanie robót umacniających powinno odpowiadać wymaganiom następujących SST: 
− humusowanie, obsianie i darniowanie - wg SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”, 
− umocnienie brukowcem - wg SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”, 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akcep-
tacji: 
− aprobatę techniczna na rury z tworzywa HDPE . 
− wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

punkcie 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 

 Kontrolę robót przygotowawczych i wykopu pod przepust należy przeprowadzić z uwzględnieniem 
wymagań określonych w punktach 5.3 i 5.4. 

6.3.2. Kontrola wykonania podłoża pod przepust 

 W czasie przygotowania podłoża pod przepust należy zbadać: 
− zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
− prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu przepustu, 
− grubość warstwy podsypki i jej wymiary w planie, 
− zagęszczenie podsypki wg BN-77/8931-12 [24]. 

6.3.6. Kontrola wykonania zasypki przepustu 

 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania 
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami   punktu 5.9. 
 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na należytą stabilizację dolnych naroży 

przepustu, 
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− prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości 
warstw oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

− poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu przepu-
stu, ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powłoki ochronnej, 

− właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 
− powierzchni wykonywanej zasypki, 
− nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki. 

6.3.7.  Kontrola  wykonania  ,  umocnienia  skarpy  i  rowów  wlotu  lub     wylotu przepustu 
a) umocnienie skarpy lub rowu brukowcem: oględziny zewnętrzne zabrukowanej powierzchni, sprawdzenie 

konstrukcji bruku, ścisłości ułożenia kamieni - zgodnie z wymaganiami SST D-06.01.01 „Umocnienie 
skarp, rowów i ścieków”, 

b) umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i darniowanie: oględziny wykonanego umocnienia - 
zgodnie z wymaganiami SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytyw-
ne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonany wykop, 
− wykonane podłoże pod przepust, 
− przepust na podłożu lub podsypce, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie podłoża pod przepust, 
− montaż przepustu z rur karbowanych, 
− zasypkę przepustu, wykonaną zgodnie z instrukcją, z zagęszczeniem warstwami, 
− umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.04.01.01. 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO ŻA. 

 

 

1.0  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża grunto-
wego. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane 
w ramach  budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w 
m. Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej, na zjazdach gospodarczych, 
oraz profilowania istniejącej nawierzchni i zagęszczania podłoża pod warstwę podbudowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2.0.  MATERIAŁY 

     Nie występują. 

 

3.0  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Inspektor Nadzoru  może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z łyżką skarpową walców statycz-
nych ogumionych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych na poszerzeniach. 
     Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4.0.  TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

      Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w,  D-04.03.01 pkt 4. 

 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

      Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpo-
średnio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy. Wcześniejsze przystą-
pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą In-
spektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

      W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
     Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Profilowanie podłoża przewiduje się do wykonania ręcznie w miarę możliwości  należy stosować równiarki 
. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

     Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od poda-
nego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (IS) 

 

Strefa korpusu Min. wartość Is dla ruchu KR1-2 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm od po-
wierzchni podłoża 

0,97 

 

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

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

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

     Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w ro-
botach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpie-
czyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

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

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

 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

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

Tablica 2.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i    wyprofilowanego podłoża 

Lp Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 100m 

2 Równość podłużna jw 

3 Równość poprzeczna jw 

4 Spadki poprzeczne *) jw 

5 Rzędne wysokościowe jw  

6 Ukształtowanie osi w planie*) jw  

 

6.2.2. Szerokość koryta  

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

6.2.3. Równość koryta  

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

           Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

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

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.2.7. Zagęszczenie koryta  

     Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5]  

     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 należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

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

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

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

 

7.0.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

     Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 

      

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

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

 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

      Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.04.04.00 

PODBUDOWA Z KRUSZYW . WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
 
 
1.0.  WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicz-
nie, 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót na drogach publicznych. 
 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane w 
ramach  budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. 
Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują wykonanie 

 podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31mm z zawartością 50% ziarn łamanych i przekruszonych 
pod jezdnią drogi zasadniczej , skrzyżowaniach i zjazdach gospodarczych o nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

 wykonania nawierzchni  poboczy  gr. 8cm z kruszywa mineralnego  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych dla kategorii ruchu KR1-2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w opty-
malnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST U-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4 oraz w  SST dotyczących po-
szczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w  SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:  
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 leżeć między krzywymi gra-
nicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabili-
zacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą(dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar naj-
większego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
  
2.3.2. Właściwości kruszywa    
   
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 .    
Tablica 1.    

 
 

Lp. 
 
 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 

Kruszywa łamane 
zasadnicza 

Badania 
według 

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

od 2 do 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 
2 

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 
PN-B-06714 

-15 [3] 
3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 35 
PN-B-06714 

-16 [4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 
 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęsz-
czeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70 

BN-64/8931 
-01 [26] 

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

 
 

35 
 

30 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach  PN-B-06714 
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zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5 -19 [7] 
10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż 
 
1 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

 
 

80 

 
PN-S-06102 

[21] 

    

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 
3.0.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST 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 możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszywowej , wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mie-
szarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4.0.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w  SST D-04.01.01 "Koryto wraz z profi-
lowaniem i zagęszczeniem podłoża" i SST' D-02.00.00 "Roboty ziemne". 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem: 

5
85

15 ≤
d

D
 

w którym: 
D-wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi ł5°,% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączają-
cej, w milimetrach, 
D85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, 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 Inspektora Nadzoru. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

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

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej  ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej tj 20cm lub odpowiednio 15cm. Grubość poje-
dynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, okre-
ślonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niż-
sza od optymalnej o 20%jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równo-
miernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 0 
10%jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp 11 

5.5. Odcinek próbny 
Nie przewiduje się. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

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

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI RORÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wyko-
nania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej  SST. 

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 mechanicz-
nie 

Częstotliwość badań 

Lp Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy przypadają-
ca na jedno bada-
nie [m2] 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 

2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki 
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4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 pkt 
2.3.2 

1 raz 

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1 ] (metoda 11), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-I3-
06714-17 [>]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30j. W przypadku, gdy przeprowadze-
nie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg RN64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na jednym dojeździe lub według 
zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstruk-
cyjnej podbudowy. 

2,2
1

2 ≤
E

E
 

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 Inspek-
tora Nadzoru. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

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 mecha-
nicznie 

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy co 100m 

2 Równość podłużna co 20 m łatą- na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 100m 

4 Spadki poprzeczne jw 

5 Rzędne wysokościowe jw 

6 Ukształtowanie osi w planie jw 

7 Grubość podbudowy 
Podczas budowy:  w 3 punktach  
Przed odbiorem:  w 3 punktach, ` 

8 
Nośność podbudowy 

-moduł odkształcenia w 2 punktach 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm -5 cm.  
6.4.3. Równość podbudowy 
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-mctrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nic mogą 
przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

 6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze-
kraczać -+ 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej a więcej niż: 
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg PN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Minimalny moduł odkształcenia mie-
rzony płytą o średnicy 30 cm 

MPa 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niż [%] 

 

Wskaźnik 
Zagęszcze-
nia Is nie 

mniejszy niż od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 60 120 
6.5. Zasady postępowania 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 niedopusz-
czalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż. 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbu-
dowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właści-
wościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykona wszelkie roboty nie-
zbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót 
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poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwe-
go wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 
7. OBMIAR ROBOT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODRIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Roboty· uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w  SST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-04.04.02 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
 Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i    odbioru podbudowy pomocniczej z 
kruszywa naturalnego stabilizowanego  mechanicznie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane 
w ramach  budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w 
m. Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują wykonanie  

 podbudowy gr. 20cm z mieszanki kruszywa 0/31mm z zawartością 50% ziarn łamanych i 
przekruszonych pod jezdnią drogi zasadniczej . 

 podbudowe grubości 15cm pod nawierzchnie zjazdów bitumicznych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęsz-

czonej 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 SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 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 oto-
czaków albo ziarn żwiru 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 określono w dokumentacji projektowej na 0-31,5mm 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
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 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

 
3. SPRZĘT 
 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 „Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
  
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST   D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
 Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w SST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustale-
niami SST 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 SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST 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 SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogól-
ne” pkt 7. 
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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 SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogól-
ne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 



 
 
 
Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 
 

59

 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D - 04.06.01 

PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z chudego betonu 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegó-
łowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na publicznych. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót które będą prowadzone w ramach budowy  
drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne od km 
0+000 do km 0+286,00 i obejmują wykonanie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnię wjazdów z bruko-
wej kostki betonowej na odcinku występowania chodnika przy drodze gminnej nr 141028N w m. Możne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment 
nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w 
ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wią-
zania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
 Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy klasy 32,5. 
 Za zgodą Inspektora Nadzoru można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wy-
maganiach zgodnych z PN-B-19701 [17]. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 
niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania:  
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- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: ≤ 10 

 
 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 
2.3. Kruszywo 
 Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
− żwiry i mieszanka  
− piasek  
− kruszywo łamane  
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i 
na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
Tablica  2.   Wartości   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   według    PN-S-96013 
[22] 

Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 
 

 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
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 Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-
37 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39 [13]. 

Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymaga-
nia 

Badania według 

1 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 
mm, %, nie więcej niż: 

4 PN-B-06714-13 
[5] 

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniej-
sza niż: 

barwa 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 
[10] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12 
[4] 

4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cy-
klach w metodzie bezpośredniej, %, nie 
więcej niż: 

10 PN-B-06714-19 
[9] 

5 Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od                 
2 mm, %, nie więcej niż: 

5 PN-B-06714-18 
[8] 

6 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie wię-
cej niż: 

30 PN-B-06714-16 
[7] 

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %, nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28 
[11] 

8 Odporność na rozpad krzemianowy i żela-
zawy 1) 

całkowita PN-B-06714-37[12] 
PN-B-06714-39[13] 

1) dotyczy kruszywa żużlowego. 

2.4. Woda 
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbu-
dowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badań laboratoryj-
nych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być 
użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 
2.5. Chudy beton 
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu 

 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 
dniach, MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 
[22] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  
[22] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-B-06250 [3] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie wy-
trzymałości, %, nie więcej niż: 

30 PN-S-96014 
[23] 

 
2.5.2. Skład chudego betonu 

 Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określo-
nych w tablicy 4. 
 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekra-
czać 130 kg/m3. 
 Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3. 
 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące 
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, ce-
ment ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, 
− walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach trudno dostępnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transpor-
tu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła 
poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać 
produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury 
poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określony-
mi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” lub SST D-02.00.00 „Robo-
ty ziemne”. 
 Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 
  
 Jako poziom odniesienia do określenia ukształtowania powierzchni podbudowy z chudego betonu 
nalezyprzyjąć obramowania projektowanych zjazdów krawężnikami i obrzeżami. 
 
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mie-
szanki. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
 Podbudowe  z chudego betonu projektuje się w jednej warstwie o grubości 15cm, po zagęszczeniu. 
 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Pojawia-
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jące się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast 
naprawione w miejscach wadliwie przez wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 
powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu dużego, II-ga metoda ozna-
czania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
 Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
 
5.8. Pielęgnacja podbudowy 
 Z uwagi na małe jednostkowe zakresy podbudowy zjazów zaleca się układanie na zagęszczonej 
podbudowie nawierzchni wjazdów kostki brukowej betonowej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 
grubości 3cm 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akcep-
tacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  pkt 2.2 i 
2.3 niniejszych specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Z uwagi na mały jednostkowy zakres badania ogranicza się do oceny wizualnej Inspektora Nadzoru 
i jego akceptacji. 
 
6.3.2. Wilgotność mieszanki 

 Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projek-
cie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniej-
szego niż 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] (metoda II). 

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 

 Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 
Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 
2. 

6.3.5. Grubość warstwy podbudowy 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może 
różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

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

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projekto-
wą z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.03.01 

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE   WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 

 

1.0.   WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
1.2.  Zakres stosowania SST  
         
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.   
   
 1.3.  Zakres robót objętych SST   
         
          Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które zostaną wykonane 
w ramach  budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w 
m. Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i  obejmują skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową war-
stwy wiążącej pod warstwę ścieralną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2.0.  MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

     Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

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

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5). 

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy l. 

 
Tablica 1. Orientacyjne  zużycie lepiszczy do skropienia warstwy wiążącej nawierzchni 

Lp Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3 do 0,5 
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Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 

     Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i za-
bezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy 
spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

     Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach piono-
wych z nalewaniem od dna. 

     Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni 
cieczy "kożucha" asfaltowego zatykającego później przewody. 

     Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

 

3.0.  SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

     Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 
wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i 
służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 
- sprężarek, 
- zbiorników z wodą, 
- szczotek ręcznych. 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

      Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wypo-
sażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących para-
metrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza. 
      Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. 

      Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

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

 

4.0.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 

4.2. Transport lepiszczy 
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      Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację 
termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wo-
dy. 

      Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach , skrapiarkach, beczkach i innych opa-
kowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej roz-
padu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na 
komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiają-
ce przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji 
powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

      Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uży-
ciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. 

W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabu-
dowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężo-
nego powietrza. 

 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

      Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

      Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 

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

      Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

      Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Lp Rodzaj lepiszcza Temperatury (0C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do 40*) 

 

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

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

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

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 

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

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

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

         Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wła-
ściwości 

Badania według nor-
my 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepkość EmA-94 

 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metod   podanej w opracowaniu "Po-
wierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa" [4]. 

 

7.0.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

        - m2 / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni, 

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

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

 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

     Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni   z ewentualnym 
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

     Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D – 05.03.05a 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA ŚCIERALNA 
wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 

 
 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą robót które zostaną wykonane w ramach budowy  dro-
gi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne od km 0+000 
do km 0+286,00 i obejmują wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego AC11S jezd-
ni zasadniczej i zjazdów oraz warstwy wiążącej grubości 4cm . 
 
 Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do 
KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wy-
miarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 AC5S, AC8S, AC11S 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojaz-
dów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nie-
ciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm. 
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1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mie-
szany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypeł-
niacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdy-
spergowanego asfaltu. 

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP – miejsce obsługi podróżnych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, 
AC8S, 
AC11S 

50/70, 70/100 
Wielorodzajowy 50/70 

 

- 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Rodzaj asfaltu 
Lp. Właściwości 

Metoda 
badania 50/70 70/100 

1 2 3 4 5 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 230 
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4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% 

m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

1 2 3 4 5 
5 Zmiana masy po starze-

niu (ubytek lub przy-
rost),  
nie więcej niż 

 
% 

m/m 

 
PN-EN 12607-1 

[31] 

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 

[30] 
2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknie-
nia po starzeniu, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczysz-
czenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy-
mi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzew-
czy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
2.3. Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i 
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa po-
winny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być 
równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażo-
nych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantują-
cego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-
asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary 
kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co 
najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stoso-
wać: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
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Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfi-
kowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stoso-
wać  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 
[58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem 
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiorni-
kach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczysz-
czonych materiałami mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym stero-

waniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
4.  

4.2. Transport materiałów  

 Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

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

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanie-
czyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowa-
ły jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań 
z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w za-
leżności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabez-
pieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
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mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mie-
szanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć pro-
porcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9  i 10. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65] 

Przesiew,   [% 
(m/m)] Właściwość 
AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do 
16 100 - 

11,2 90 100 
8 70 90 

5,6   
2 30 55 

0,125 8 20 
0,063 5 12,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin5,6  
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ 
KR2 [65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszcza-
nia wg PN-

EN  
13108-20 

[48] 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC11S 

Zawartość wol-
nych przestrze-
ni 

C.1.2,ubija
nie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne prze-
strzenie wypeł-
nione lepisz-
czem 

C.1.2,ubija
nie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

Zawartość wol-
nych przestrze-
ni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubija
nie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 5 

VMA-
min14 

Odporność na 
działanie wody 
a) 

C.1.1,ubija
nie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 
[35], przechowy-
wanie w 40°C z 
jednym cyklem 

zamrażania,  
badanie w 25°C 

ITSR90 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urzą-
dzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, po-
winno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz po-
miaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu 
należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z ukła-
dem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu dro-
gowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równo-
mierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
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 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoor-
dynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ście-
ralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12. 
 
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar 

łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
ścieralną [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżo-
nych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodu-
kowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w 
cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mi-
neralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określo-
ną w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Z uwagi   na mały zakres – nie dotyczy. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między war-
stwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
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 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ście-
ralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, 
tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mie-

szanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropie-
nia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu pu-
blicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapi-
sami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 
cm 

0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik zagęsz-
czenia  
[%] 

Zawartość wol-
nych przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC11S,   KR1-
KR2 

3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ au-
tomatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscy-
lacji lub walce ogumione.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno-
ści, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inspektora Nadzoru. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ak-
ceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem spraw-
dzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) 
spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością 
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w sto-
sunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zde-
cydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może prze-
prowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone 
w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, 
gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
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1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; 
w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie 
dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniane-
go odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań 
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy 
niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wy-
znaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wąt-
pliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wy-
konywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której nie-
korzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineral-
no-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo do-
puszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od pro-
jektu o wartości podane w tablicy 16. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z re-
guły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka 
częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych ozna-
czeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 
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A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa 

niż 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzch-

nia większa niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
 
 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym eta-
pie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 
łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości do-
puszczalne kreślone w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, 
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wy-
magana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą 
przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury 
jak podczas odbioru nawierzchni. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy sto-
sować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Po-
miar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 18. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 18. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 

[mm] 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 
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6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas po-
winien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na na-
wierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 
100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest mia-
rodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej 
E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być 
większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku 
odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 
km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynni-
ka tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 
do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powi-
nien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny 
być mniejsze niż podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub 
na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe 
niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 19. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu 
gwarancyjnego  

Miarodajny współczynnik tarcia 
przy prędkości zablokowanej 
opony względem nawierzchni 

Klasa drogi Element nawierzchni 

 60 km/h 90 km/h 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, 
utwardzone pobocza 

≥ 0,36 - 

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości pro-
jektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co naj-
mniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projekto-
wej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w 
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym pozio-
mie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, defor-
macji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowe-
go (AC). 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-06.01.01 

UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ 
HUMUSOWANIE, BRUKOWANIE I PREFABRYKATAMI 

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonaniem umocnienia skarp przez humusowanie, z obsianiem nasionami traw. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykonane w ramach 
budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 
od km 0+000 do km 0+286,00 obejmujących wykonywanie następujących umocnień 

 umocnienia skarp nasypów przez humusowanie i obsianie nasionami traw 

 umocnienie brukiem skarp korpusu drogowego przy przepustach 

 wykonanie ścieku  prefabrykowanych elementów betonowych 

 
Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemia roślinną w celu zapewnienia dobrego wzrostu 

trawy i jej przyjęcia się. 
1.4.2 Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
1.4.3 Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i 

zaokrąglonych krawędziach. 
 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wymagania ogólne dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. 
 
Materiały do wykonania umocnienia skarp 
 
 Materiałami do wykonania umocnienia skarp według zasad n/n ST są następujące materiały, zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru: 
2.2.1 Humus 
 Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników organicznych. Humus 
powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. 
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 Do humusowania skarp należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną 
zgodnie z SST 01.02.02. 
2.2.4 Trawa 
 Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i 
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw, mające gęste i drobne ko-
rzonki. 
 Do obsiania skarp należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości, speł-
niającej wymagania PN-78/R-65023. 
 
2.12. Elementy prefabrykowane 
 Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
  
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu ścieków wzdłuż jezdni objętymi niniejszą SST są: 
− brukowiec, 
− kruszywo, 
− cement, 
− zaprawa cementowa, 
 
2.6. Brukowiec 
 Brukowiec użyty do wykonania ściekówprzewidziany jest jako materiał Inwestora i nie podlega 
szczególnej ocenie. 
2.9. Kruszywo 
 Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 
 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 
2.10. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

 Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
 
2.11. Zaprawa cementowa 
 Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wy-
maganiami PN-B-14501:1990 [6]. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzysta-
nia z następującego sprzętu: 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. 
 
Transport materiałów do wykonania umocnienia skarp 
 
4.2.1 Transport humusu 
 Transport humusu może być wykonywany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez Wy-
konawcę. 
4.2.3 Transport trawy 
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 Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem oraz obni-
żeniem ich wartości siewnej. 

4.2.4. Transport brukowca 

 Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

4.2.5. Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami                 i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.6. Transport cementu 

 Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 

4.2.7. Transport elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabez-
pieczających je przed uszkodzeniami. 

 Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 
RG. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST 00.00.00. 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem umoc-
nienia skarp przez humusowanie, obsianie, darniowanie. 
 
Wykonanie umocnienia skarp 
 
5.2.1 Humusowanie 
 Przed przystąpieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej i SST 02.01.01 oraz ST 02.03.01. 
 Grubość przykrycia ziemią roślinną zgodnie z dokumentacja projektowa wynosi 10 cm. Dla lepsze-
go powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca się w powierzchni skarpy naciąć niewielkie 
rowki poziomo lub pod kątem 30-45 st. w odstępach co 0,5-1,0 m i głębokości 15-20 cm. 
 Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne i przedłużyć 
poza górna krawędź skarpy oraz podnóże skarpy nasypu na długość 15-25 cm. 
5.2.2 Obsianie trawą 
 Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach at-
mosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 
 Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m2 
skarpy, a po rozsianiu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
 Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich 
zasianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 
 Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: 
dla grubości warstwy humusu - + 2 cm 
dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg 
 
5.7. Układanie elementów prefabrykowanych 
 Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp  i rowów są: 
− płyty ściekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14], 
 Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaź-
nika Is = 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i 
zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużne-
go i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
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 Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzy-
mywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 
5.6. Brukowanie 
 Umocnienie brukowcem stosuje się w celu zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni prze-
pływającej wody. 

5.6.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10]. 

5.6.2. Podkład 

 Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Podkład z grub-
szego kruszywa należy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrówny-
wać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać. 
 Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa można ułożyć warstwę zapra-
wy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości od 3 cm do 5 cm. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. 
Kontrola przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić jakość materiałów używanych do 
umocnienia skarp w zakresie zgodności z p.2.2 n/n ST. 
Kontrola jakości wykonania umocnienia skarp 
 
 W trakcie wykonywania robót i odbioru należy zbadać: 
prawidłowość humusowania skarp i obsiania trawą, 
jakość darniowania. 
6.3.1 Badanie jakości humusowania i obsiania trawą 
 Kontrola robót w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu: 
oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
rozścielenia humusu z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami, 
gęstości zasiewu nasion. 
 Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu Robót: 
dla grubości humusu - + 2 cm 
dla ilości wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg. 
 
 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7, 
szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 
dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 
 
6.4. Kontrola jakości brukowania 
 Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym 
samym brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu roze-
branej powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00. 
 Jednostką obmiaru umocnienia skarp jest 1 m2 (metr kwadratowy) skarp umocnionych, na podsta-
wie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie. 
− m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. 
 Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości  (atesty) materiałów, wyniki 
pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót wg p.6 n/n ST. 
 
Rodzaje odbiorów 
 
 Odbiór umocnienia skarp obejmuje: 
odbiór końcowy , 
odbiór ostateczny umocnienia skarp (po upływie okresu gwarancyjnego), 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Płatność jest ustalona 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie, 
darniowanie zgodnie z obmiarem i oceną jakościowa materiałów i Robót. 
 Zgodnie z dokumentacja projektową, umocnienie skarp przez humusowanie, obsianie, darniowanie 
obejmuje: 
 Cena wykonania humusowania obejmuje: 
roboty przygotowawcze, 
dostarczenie humusu z hałd z odległości do 1 km, 
wbudowanie humusu wraz z obsianiem trawą, 
konserwację i pielęgnację umocnień  
dostarczenie prefabrykowanych elementów ścieków 
wbudowanie prefabrykatów na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie gr 15cm z mieszanki kruszy-
wa 
 
 Cena wykonania 1m2 umocnienia ścieku przez  brukowanie obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-07.02.01 

OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
  
 Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem oznakowania poziomego na. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykonane w ramach 
budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 
od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują ustawienie  oznakowania pionowego zgodnie z projektem organi-
zacji ruchu z dostosowaniem wysokości umieszczenia znaków do obowiązujących przepisów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Znak drogowy odblaskowy - znak drogowy, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wyko-
nane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
 
 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. 
 
 Każdy materiał zaproponowany przez Wykonawcę do wykonania pionowego znaku drogowego, na 
który nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi posiadać dokument wydany przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów pt. „Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym” lub „Tym-
czasowe świadectwo dopuszczenia do stosowania”. Materiały, które nie będą posiadać „świadectwa dopusz-
czenia” nie będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania i zostaną odrzucone. 
 
2.2 Materiały do oznakowania pionowego 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania pionowego zgodnie z zasadami niniej-
szej ST, są: 

 beton wykonywany „na mokro” do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, 
 konstrukcje wsporcze, 
 płyty znaków, 
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 folia odblaskowa, 
 materiały do montażu znaków. 

 
2.2.1 Materiały stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczej znaków należy wykonać z betonu klasy B-15, 
wylewanego „na mokro”. Wymiarowanie fundamentów powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
 Beton zwykły kl.B15 powinien spełniać wymagania PN -88/B-30000. 
 
2.2.2 Konstrukcje wsporcze znaków 
 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej normy zaak-
ceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zawalcowań i naderwań. Końce rur powinny być równo obcięte i prostopadłe do osi rury. 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenie od prostej nie powinny przekraczać 
1,5 mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane bezszwowo o średnicy minimalnej 50,8mm (2”) i grubości ścianki 
min. 1,5mm, zabezpieczone kapturkiem. Dopuszcza się słupki kilkakrotnie gięte , łączone lub wysięgnikowe 
w celu zachowania skrajni pionowej i poziomej. 
 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. 
 Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna być z cynku o 
czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. 
 Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie atmosferyczne wg BN-
89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi 120 µm. 
 Producent lub dostawca na konstrukcję wsporczą obowiązany jest do wydania gwarancji, której 
przedmiotem są właściwości techniczna konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 
2.2.3 Tarcze znaków 
 Tarcze znaków mogą być wykonane z blachy ocynkowanej, odpornych na korozję w warunkach 
umiarkowanego zasolenia, grubości co najmniej 2,0 mm - dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniem. 
 Powierzchnie tarczy nie przykryte folią powinny być zabezpieczone przed korozją przy zastosowa-
niu farby ochronnej lub powłoki tworzyw sztucznych. 
 Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, 
wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności. Odchylenia płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdo-
wanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 
 Krawędzie tarczy znaku musza być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozo-
stałe po tłoczeniu, muszą być usunięte. 
 
2.2.3.1 Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 
 Znaki drogowe odblaskowe należy wykonać przez oklejenie powierzchni znaku folią odblaskową I 
generacji z wyjątkiem znaków A-7 i D-6 o licach z folii II generacji. 
 Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarcza 
znaku przez cały okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, złuszcze-
nia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwi ć jej odłączenie od tar-
czy bez jej zniszczenia. 
 Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynosić co 
najmniej 7 lat, a znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych typu 2, co najmniej 10 lat. 
 Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierów-
ności i pofałdowania. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstawać 
przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż: 
0,5 mm dla znaków małych i średnich, 
 Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą nieodblaskową barwy 
ciemno-szarej. Grubość powłoki farby powinna wynosić co najmniej 20 µm. 
 
2.2.4 Materiały do montażu znaków 



 
 
 
Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 
 

89

 Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. 
4.2 Transport znaków 
 Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzęt należy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi 
środkami transportowymi, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosfe-
rycznymi. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
lokalizację znaku tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza umocnionego, 
wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniał możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizację znaków drogowych, wysokość zamocowania znaków należy przyjmować zgodnie z 
dokumprojektem organizacji ruchu, oraz wymaganiami podanymi w „Instrukcji o znakach drogowych pio-
nowych”. 
 
 Słupki konstrukcji wsporczych należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką beto-
nową, odpowiadającą wymaganiom podanym w p.2.2.1, zagęszczając ją ubijakami ręcznymi. Do czasu 
stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
 Górna część fundamentu powinna pokrywać się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego lub może 
być wyniesiona nie wyżej niż 3 cm 
 
5.4 Konstrukcje wsporcze znaków 
 Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z ST i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

− odchyłka od pionu, nie więcej niż +- 1 % 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż +- 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie więcej 

niż +- 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z „Instrukcją o 
znakach drogowych pionowych”. 

 
5.5 Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemożliwiający jej prze-
sunięcie lub obrót. 
 Sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać przy użyciu 
odpowiednich narzędzi odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
 Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w 
każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od 
niej odłączyć w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
 Zaleca się odchylenie tarczy znaku 5 st. od linii prostopadłej do osi jezdni. 
 
5.6 Trwałość wykonania znaku pionowego 
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 Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przed-
stawionego symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działają-
ce na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów materiałów zaświad-
czenia o jakości (atesty) lub świadectwa dopuszczenia oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w p.2. 
 
6.3 Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową i SST (lokalizacja, wymiary, 
wysokość zamocowania znaków), 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z p.2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze zgodnie z p.5.3, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych zgodnie z p.5.4, 
− prawidłowość połączenia tarcz znaków z konstrukcją wsporczą, zgodnie z p.5.5. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00. 
 Jednostką obmiaru oznakowania pionowego jest 1 szt. wykonanego znaku konwencjonalnego lub  1 
m2 (metr kwadratowy) tablic, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00.00. 
 Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaświadczenia o jakości  (atesty) materiałów, wyniki 
pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
8.2 Rodzaje odbiorów 
 Odbiór oznakowania poziomego obejmuje: 
odbiór końcowy , 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

− przygotowanie i oznakowanie robót, 
− prace pomiarowe, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów (konstrukcji wsporczych i tarcz znaków drogowych oraz 

materiałów pomocniczych), 
− ustawienie słupków, 
− zamocowanie tarcz znaków zgodnie z dokumentacją projektową i n/n S.T. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.2. Inne dokumenty. 



 
 
 
Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 
 

91

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  /Dz. U Nr 177 
poz.1729  z dnia 14.10.2003r/ 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków tech-
nicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warun-
ków ich umieszczania na drogach poz.2181 dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r 

3. Załącznik Nr1 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 
umieszczania na drogach 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.08.01.01. 

KRAW ĘŻNIKI BETONOWE. 
 
 
1.0.  WSTĘP.  
 
1.1.  Przedmiot SST.  
 
 Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru krawężników betonowych.  
 
1.2.  Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument   przetargowy   i   kontraktowy  
przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3.  Zakres robót objętych SST.  
 
 Ustalenia   zawarte   w   n/n   specyfikacji  dotyczą robót  które zostaną wykonane w ramach  
budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 
od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betono-
wej z oporem jako obramowanie jezdni na długości chodnika i ściezki pieszo-rowerowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe.  
 
1.4.1.Krawężniki uliczne - krawężniki składające się z elementów  betonowych lub kamiennych i stanowią-
ce ograniczenie pasa  jezdnego ulicy od pasów chodnikowych.  
 
1.4.2.Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na 
grunt.  
 
1.4.3.Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, na którym wykonuje  się ławę lub podsypkę.  
 
1.4.4.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na  podłożu ziemnym lub ławie.  
 
1.4.5.Pozostałe    określenia   są   zgodne   z   obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz za zgodność z dokumenta-
cją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 W   trakcie   wykonywania   robót   Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób trzecich  w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegaw-
czych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.  
 
2.0  MATERIAŁY.  
 
 Materiałami stosowanymi przy budowie krawężników zgodnie z zasadami n/n specyfikacji tech-
nicznej są:  
2.1.    Krawężniki typu lekkiego o wymiarach  15x30cm spełniające wymagania normy BN-80/6775-03/04 
oraz BN-80/6775-03/01 z betonu klasy B-30.    Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.  
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów nie powinny przekraczać wartości podanych 
w tablicy 1.  
 
 Tablica 1.  
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Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowa-
tość powierzchni i krawędzi, mm 

2 3 

Szczerby i   ograniczających powierzchnie górne krawę-
dzi i   (ścieralne) mm naroży 

uszkodzenia niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie 
liczba ,max 
długość, mm ,max 
głębokość ,mm, max 

 
2 
20 
6 

 
2 
40 
10 

 
 Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie     BN-80/6775-03/03 /tablica 
2/.  
 Tablica 2.  
      

Dopuszczalna odchyłka , mm 
Rodzaj wymiaru 

Gatunek 1 Gatunek 2 
l +- 8 +- 12 
b , h +- 3 +-  3 

 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-75/B-06250 dla danej klasy betonu 
B30.  
Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 4%.  
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać wartości podanych w        
BN-80/6775-03/04:  
      - dla gatunku 1 - 3mm  
      - dla gatunku 2 - 4mm  
 Nośność elementów nie powinna być mniejsza od podanej w normie BN-80/6775-03/03.  
 
2.2. Beton zwykły kl.B15 na ławę spełniający wymagania PN-B-06250-Beton zwykły 
 
2.3.  Cement portlandzki bez dodatków marki 35 odpowiadający wymaganiom normy  
 PN-B-19701-Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena --zgodności 
2.4.    Piasek    naturalny   odpowiadający   wymaganiom   normy  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. 
Piasek do zapraw budowlanych..  
 
3.0.  SPRZĘT.  
  Nie występuje.  
 
4.0.  TRANSPORT.  
 
4.1.  Krawężniki.  
 Krawężniki  można  przewozić  środkami  transportu  po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 
średniej wytrzymałości badanej serii próbek.  
Krawężniki na środkach transportowych należy układać w  pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy .Powinny one  być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
 Składować krawężniki należy na otwartej przestrzeni, na podłożu  wyrównanym i odwodnionym z 
zastosowaniem podkładek i przekładek. 
 Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż : 
 grubość 2,5cm,  
 szerokość 5cm, a długość przekładki powinna być minimum 5cm  większa od elementu. Kra-
wężniki należy składować w pozycji wbudowania.  
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4.2.  Mieszanka betonowa B15.  
 
 Ze  względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej na ławę krawężnikową może on być 
transportowany samochodami wywrotkami z wytwórni z zapewnieniem utrzymywania właściwej konsy-
stencji  
 
4.3.  Cement.  
 Cement luzem powinien być transportowany cementowozami i przechowywany w silosach.  
Cement w workach powinien być transportowany samochodami skrzyniowymi i być zabezpieczony od dzia-
łania czynników atmosferycznych.  
 
4.4.  Piasek naturalny.  
 Piasek należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem  oraz zmieszaniem z innym materiałem.  
Piasek  należy przechowywać w warunkach zabezpieczających  go  przed zmieszaniem z innym kruszywem 
i zanieczyszczeniami.  
 
5.0.  WYKONANIE ROBÓT.  
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót, sposób i 
procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania robót, oraz harmo-
nogram robót. Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo   prowadzonych  robót,  
obowiązkiem  jego  jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.  
 
5.1.  Zakres wykonywanych robót.  
 
5.1.1.Wykonanie ławy betonowej z oporem.  
 
 Ławę betonową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w szalunku. 
Beton użyty na ławę powinien być klasy B15. Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie.  
 
5.1.2.Ustawienie krawężnika.  
 Krawężnik na ławie należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, po zagęsz-
czeniu.  
 Tylna ścianka krawężnika od strony chodnika powinna być obsypana piaskiem ubitym i skompry-
mowanym.  
 Łuki o promieniu powyżej 15m można wykonać z krawężników ulicznych prostych.  
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm.  
 
6.0  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót.  
 
 W  czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.  
 Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwa-
rantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach 
niniejszej specyfikacji.  
 
6.2. Sprawdzenie ław fundamentowych.  
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 we-
dług normalnej metody Proctora. 
 
6.2.2.Profil podłużny górnej powierzchni.  
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 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą Dopusz-
czalne odchylenia mogą wynosić +- 1cm na każde 100m ławy. Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wy-
konać za pomocą niwelatora.  
 
6.2.3.Wysokość /grubość/ ławy.  
 
 Wysokość  /grubość/  ławy  oraz  szerokość  górnej powierzchni ławy należy sprawdzić przez przy-
łożenie w dwóch punktach na każdym dojeździe 
    Tolerancja może wynosić:  
   - dla wysokości /grubości/ +-10% wysokości projektowanej 
   - dla szerokości ławy +-20% szerokości projektowanej.  
 
6.2.4.Równość górnej powierzchni ławy.  
 
 Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez  przyłożenie w dwóch punktach na 
każdym dojeździe ławy cztero metrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 12mm.  
 
6.2.5.Odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku.  
 
 Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać +- 2cm na 
100m wykonanej ławy  
 
6.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników.  
 
6.3.1.Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie.  
 
 Dopuszczalne  odchylenie  linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić +- 1cm 
na każde 100m ustawienia krawężnika.  
 
6.3.2.Dopuszczalne odchylenie niwelety  
 
 Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może 
wynosić +- 1cm na każde 100m badanego niwelacją ciągu krawężnika.  
 Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wykonać za pomocą niwelatora.  
 
6.3.3.Równość górnej powierzchni krawężników.  
 
 Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach 
na każde 100m krawężnika 4-metrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 12mm.  
 
6.3.4.Dokładność wypełnienia spoin.  
 
 Dokładność wypełnienia spoin należy badać na każdych 100 metrach ustawionego krawężnika.  
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną   głębokość.  
 
7.0. OBMIAR ROBÓT.  
 
 Obmiaru robót ustawionych krawężników dokonuje się w metrach.  
 Obmiar nie powinien obejmować jakiejkolwiek długości dodatkowo ustawionych krawężników nie 
wykazanych w dokumentacji projektowej za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nad-
zoru.  
Nadmierna długość ustawionych krawężników w stosunku do dokumentacji  projektowej wykonana bez 
pisemnego upoważnienia przez Inspektora Nadzoru, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę.  
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8.0. 0DBIÓR ROBÓT.  
 
 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie zaświadczenia o jakości /atesty/ materiałów ,wyniki 
pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
 Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualnym przeprowadzeniu uzupełniających pomiarów 
i badań oraz oględzinach.  
 Krawężniki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, SST, jeżeli wszystkie 
wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami  podanymi 
w odpowiednich normach i n/n specyfikacji technicznej.  
 W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych 
lub poleci rozebranie i wymianę na nowy odcinek wadliwie wykonanego krawężnika według zasad określo-
nych w n/n specyfikacji.  
 Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego  wpływu  na cechy eksploatacyjne 
krawężnika i ustali zakres  i  wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za zaniżoną jakość.  
 Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę na nowy odcinek wadliwie wykonanego krawężnika 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
 Płatność za 1m należy przyjmować na podstawie obmiaru ,atestu producenta krawężników i oceny 
jakości wykonanych  robót oraz wbudowanych materiałów.  
 
      Cena wykonania robót obejmuje:  
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 - oznakowanie robót,  

-  dostarczenie  na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,  
 - wykonanie szalunku ławy fundamentowej,  
 - dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,  
 - przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
 - ustawienie krawężników, 
 - przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie spoin, 
 - zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie, 
 - przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.  
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-08.02.00 

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót które zostaną wykonane w 
ramach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. 
Możne od km 0+000 do km 0+286,00 927km związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki 
betonowej grubości 6cm i nawierzchni ściezki rowerowej z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru 
szarego  gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowana. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

 2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posia-
danie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek po-
winna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm 
dla kostek o grubości S 80 mm. 2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm .  

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy I. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
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Lp. Cechy Wartość 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
średnia z sześciu kostek  
 b) najmniejsza pojedynczej kostki  

 
 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN-B-06250  
pęknięcia próbki 
strata masy, %, nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wy-
trzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

Brak 
 
 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 
nie więcej niż 

4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
"32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założo-
nych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recep-
tą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą od-
porność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Ulożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przewiduje się ręcznie. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzy-
małości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normal-
nej metody Proctora. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych ko-
stek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od kra-
wędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji może być zaraz oddany do użytkowania. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 

Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 "Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej". 

6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: - głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, - o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, - szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4. Sprawdzenie cech geome-
trycznych chodnika 



 
 
 
Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 
 

100

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 uło-
żonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty cha-
rakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 
cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mZ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nad-
zoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
 - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, - wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, - wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-08.03.01. 

 
OBRZEŻA BETONOWE. 

 
 
1.0.    WSTĘP.  
 
1.1.    Przedmiot SST.  
 
 Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru obrzeży betonowych. 
 
1.2.    Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument   przetargowy   i   kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
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1.3.    Zakres robót objętych SST.  
 
 Ustalenia   zawarte   w   n/n   specyfikacji  dotyczą  prowadzenia robót zostaną wykonane w 
ramach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. 
Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm  jako obramowa-
nie chodnika dla pieszych i ściezki pieszo-rowerowej. 
 
1.4.    Określenia podstawowe.  
 
1.4.1.Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
 
1.4.2.Obramowania chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi wykonane z krawężników (obrzeży) 

betonowych, połówek betonowych płyt chodnikowych, kostki, klinkieru lub innych materiałów.  
 
1.4.3.Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, na którym wykonuje się ławę lub podsypkę.  
 
1.4.4.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na  podłożu ziemnym lub ławie.  
 
1.4.5.Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za godność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 W  trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,  urządzeń ostrze-
gawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.  
 
2.0   MATERIAŁY.   
 
 Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami n/n specyfikacji 
technicznej są:  
 
2.1. Obrzeża betonowe, spełniające wymagania normy BN-80/6775-04/04 oraz  
BN-80/6775-03.01 z betonu klasy B30 . 
 Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i  ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe 
i proste.  
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1.  
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających   pozostałe po-
wierzchnie: 

  

liczba, max 2 2 

krawędzi i naroży 

długość, mm, max 20 40 
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 głębokość, mm, max 6 10 

     
 Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.  
 Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03.04. 
Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 4%.  
Odporność na działanie mrozu powinna być nie mniejsza niż F150  
 
2.2.  Piasek naturalny odpowiadający wymaganiom normy   PN-B-11113.  
 
3.0.  SPRZĘT.  
 
   Nie występuje.  
 
4.0   TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
 
Jak w SST D08.02.01 
 
5.0.  WYKONANIE ROBÓT.   
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmono-
gram robót, uwzględniające  warunki w jakich wykonywane będą roboty przy ustawianiu obrzeży betono-
wych.  
 Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robót, obo-
wiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu  oznakowania robót.  
 
5.2. Zakres wykonywanych robót.  
 
5.2.1.Podsypka.  
 
 Podsypkę należy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości 5cm po za-
gęszczeniu.  
 
5.2.2.Ustawianie obrzeży.  
 
 Obrzeża ustawia się na podsypce piaskowej grubości 5cm po zagęszczeniu. Obrzeża betonowe nale-
ży układać z zachowaniem projektowanych podłużnych pochyleń nawierzchni chodnika.  
 Tylna ścianka obrzeży od strony zieleńca lub terenu powinna być obsypana piaskiem ubitym i 
skomprymowanym.  
 Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o pro-
mieniu powyżej 15cm można wykonać z obrzeży prostych.  
 Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm.  
 
5.2.3.Spoiny.  
 
 Spoiny pomiędzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na 
pełną wysokość obrzeża.  
 Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek  odpowiadający wymaganiom normy 
PN-B-11113 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.   
 
 W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót i dostarczać  ich wyniki Inspektorowi 
Nadzoru. 
6.1. Badania i pomiary w trakcie wykonywania  i odbioru robót 
 
6.1.1. Sprawdzenie jakości materiałów 



 
 
 
Budowa drogi gminnej Nr 141028N i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. Możne 

 

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 
 

103

 
 Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 
2n/n specyfikacji.  
 
6.1.2.Sprawdzenie ustawienia obrzeży  
 
6.1.3.Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii   obrzeża w planie. 
  
 Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej powinno wynosić +/- 1 cm 
na każde 100 m  ustawienia obrzeża. 
 
6.1.4.Dopuszczalne odchylenia niwelety  
 
 Sprawdzenie rzędnych niwelety należy dokonać przy użyciu niwelatora. 
 Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej może 
wynosić +/- 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeży.  
 
6.1.5.Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży  
 
 Równość górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzić przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m obrzeża cztero metrowej łaty.  
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża przyłożoną łatą nie może przekroczyć 12 m.  
 
6.1.6.Sprawdzenie wypełnienia spoin  
 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie. 
 
7.0. OBMIAR   ROBOT 
     
 Obmiaru ustawionych obrzeży dokonuje się w metrach.  
Obmiar  nie  powinien  obejmować  jakiejkolwiek długości dodatkowo ustawionych obrzeży nie wykaza-
nych w dokumentacji projektowej za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez  Inspektora Nadzoru.  
 Nadmierna długość ustawionych obrzeży w stosunku do dokumentacji    projektowej    wy-
konana    bez    pisemnego  upoważnienia przez Inspektora Nadzoru, nie może stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę.  
 
8.0   ODBIÓR ROBÓT.  
 
 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie zaświadczenia o jakości /atesty/ materiałów, wyniki 
pomiarów i badań  z bieżącej kontroli materiałów i robót.  
 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualnym przeprowadzeniu uzupełniających pomiarów 
i badań oraz  oględzinach.  
 Obrzeża uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów  przeprowadzonych  przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami podanymi w 
odpowiednich normach i n/n specyfikacji technicznej.  
 W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych 
lub poleci rozebranie wymianę na nowy odcinek wadliwie ustawionych obrzeży według zasad określonych 
w n/n specyfikacji .Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eks-
ploatacyjne obrzeży i ustalić zakres i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżoną jakość.  
 Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę na nowy odcinek wadliwie wykonanych obrzeży 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  
 
 c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancyjnego ,   zgodnie z zasadami podanymi w Instruk-
cji DP-T14.  
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
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 Płatność za 1m należy przyjmować na podstawie obmiaru, atestu producenta obrzeży i oceny jakości 
wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów.  
 
     Cena wykonania robót obejmuje:  
 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,  
- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,  
- ustawienie obrzeży,  
- wypełnienie spoin piaskiem,  
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży wraz z jej ubiciem,  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
08.04.01. 

NAWIERZCHNIE WJAZDÓW DO BRAM Z KOSTKI BRUKOWEJ 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot sST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące wykona-
nia i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

       

1.3. Zakres robót objętych SST 

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót które zostaną wykonane w ra-
mach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. 
Możne od km 0+000 do km 0+286,00 związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej beto-
nowej grubosci 80mm na  wjazdach do bram przez chodnik na podbudowie gr. 15cm z chudego betonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie pro-
dukcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

     0gólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

     Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

      Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 

      Na zatoce projektuje się kostkę brukową o grubości 80mm 
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      Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 

− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm. 

      Kolory kostki do wyboru przez inwestora w kolorze kontrastującym z kolorem nawierzchni ścieżki pie-
szo rowerowej 

 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 

      Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być   mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

  2.2.5. Nasiąkliwość 

 

       Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 

 

  2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 

       Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z   wymaganiami PN-
B-06250 [2]. 

       Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest  wystarczająca, jeże-
li: 

próbka nie wykazuje pęknięć, 

strata masy nie przekracza 5% 

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest więk-
sze niż 20%. 

 

   2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111   [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

 

  2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

  2.3.1. Cement 

 

      Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
"32,5. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement   powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-19701 [4]. 

  2.3.2. Kruszywo 

      Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712  [3].       Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki   betonowej, przy założonych parame-
trach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

  2.3.3. Woda 

 

      Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek  brukowych powinny odpo-
wiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
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  2.3.4. Dodatki 

 

      Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną.       Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.       Stosowane barwniki powinny 
zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 

      Z uwagi na małe powierzchnie zatok do wykonania przewiduje się wykonanie ręczne.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Wyrównanie podsypki pod kostkę przewiduje się ręcznie łatą sciąganą po wypoziomowanych rurkach sta-
lowych. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

 

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

     Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wy-
trzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

     Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

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

 

5.3. Podbudowa 

 

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na zatokach autobusowych projektuje się na podbudowie z chu-
dego betonu o grubości 20cm. 
Kostkę należy ukladać na podsypce piaskowej grubości 3-5cm 

     Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla pod-
budowy z chudego betonu. 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
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     Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej stanowią krawężniki betonowe odpowiedni: 

15x30cm zwykły od strony rampy dla pieszych 

15x30cm na plask od strony jezdni. 

 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom  
PN-B- 06712 [3]. 

     Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 
 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.      
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

     Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

     Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od kra-
wędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do za-
gęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.      Po ubiciu nawierzch-
ni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin pia-
skiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

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

Pozostałe badania i pomiary tak jak w SST -08.02.00 Chodniki z kostki betonowej 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.I. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"   pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"        pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inspektora Nad-
zoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

przygotowanie podłoża, 

ewentualnie wykonanie podbudowy, 

wykonanie podsypki, 

ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

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

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

               Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D - 01.03.02 

PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII ENERGETYCZNYCH  PRZY   
PRZEBUDOWIE I  BUDOWIE DRÓG 

 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru kablowych linii energetycznych przy przebudowie  i budowie dróg. 
1.2.    Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument   przetargowy   i   kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3.    Zakres robót objętych SST.  
 
 Ustalenia   zawarte   w   n/n   specyfikacji  dotyczą  prowadzenia robót zostaną wykonane w 
ramach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N w m. 
Możne od km 0+000 do km 0+286,00 i obejmują przebudowę odcinków kolizyjnych kablowej lini energe-
tycznej eNN. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej 
trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

1.4.2.  Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3.  Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowa-
na. 

1.4.4.  Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończe-
nia kabli. 

1.4.5.  Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.6.  Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego. 

1.4.7.  Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urzą-
dzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 
skrzyżowanie. 

1.4.8.  Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.9.  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1i definicjami podanymi w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inży-
niera  program zapewnienia jakości (PZJ). 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiada-
nie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 
2.2. Kable 
 Przy przebudowie istniejących linii kablowych należy stosować kable o parametrach takich jak ka-
bel istniejący a mianowicie YAKXs 4x70mm2. 
2.3. Mufy i głowice kablowe 
 Mufy n połączeniach kabli projektowane są typu ZRM2 dostosowane do rodzaju łączonych kabli. 
2.4. Piasek 
 Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [16]. 
2.5. Folia 
 Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie 
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I koloru niebieskiego. 
 Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
2.6. Przepusty kablowe 
 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub 
stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
 Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z 
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone war-
stwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Należy stosować rury dzielone z 
PEHD średnicy 110mm. 
 Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpie-
czonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
3. SPRZET 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywa-
niu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określony-
mi w dokumentacji projektowej, SST, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
3.2. Sprzęt do wykonania linii  kablowej 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzy-
stania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
− spawarki transformatorowej, 
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
− wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 
− zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontrak-
tem. 
4.2. Środki transportu 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następujących  środków transportu: 
− samochodu skrzyniowego, 
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− samochodu dostawczego, 
− przyczepy do przewożenia kabli, 
− samochodu samowyładowczego, 
− ciągnika kołowego. 
 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszcza-
niem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przebudowa linii kablowych 
 Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika 
linii. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w 
linii przebudowywanej. 
 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, zawie-
rający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy przebu-
dowywać zachowując następującą kolejność robót: 
− wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii mającego parametry nie gorsze niż przebu-

dowywana linia kablowa, 
− wyłączenie napięcia zasilającego tę linię, 
− wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z drogą, 
− zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 
 Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy . 
5.3. Rowy pod kable 
 Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od 
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby 
geodezyjne. 
 Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej war-
stwie. 
 Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm, nato-
miast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 
 d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach  
     i zbliżeniach 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość  w cm 

Skrzyżowanie 
lub zbliżenie pionowa przy 

skrzyżowa-
niu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do          
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasila-
nia urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego 
rodzaju 

25 mogą się stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do          
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie zna-
mionowe wyższe niż 1 kV 

 
50 

 
10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami 
tego samego typu 

 
50 

 
10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 
wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 

50 25 
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Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyj-
nymi 

50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli` - 25 

5.4. Układanie kabli 
5.4.1. Ogólne wymagania 

 Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegają-
ce uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
 Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią 
oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
− szczelne zalutowanie powłoki, 
− nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

5.4.2.  Temperatura otoczenia i kabla 

 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
a) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
 W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i 
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
 Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
 Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 

5.4.3. Zginanie kabli 

 Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 
a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o po-

włoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o 
izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4, 

c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o po-
włoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył 
nie przekraczających 4. 

5.4.4.  Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

 Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypad-
kach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bez-
pośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio za-
sypywać takim gruntem. 
 Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzime-
go gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii 
od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
 Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 
 Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni 
kabla powinna wynosić nie mniej niż: 
− 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na 

użytkach rolnych, 
 Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystar-
czającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli 
po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1m. 
5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 
 Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany 
głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia teleko-
munikacyjna. 
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5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 
 Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę 
możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroener-
getycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodze-
niem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzy-
żowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych  
     urządzeń podziemnych 

Najmniejsza dopuszczalna odległość  
w cm 

Rodzaj urządzenia podziemnego 
pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, ciepl-
ne, gazowe z gazami niepalnymi i ruro-
ciągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 
at 

801) przy średnicy 
rurociągu do           

250 mm i 1502) 

 
50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 
wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 
4 at 

większej  niż           
250 mm 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 
wyższym niż 4 at BN-71/8976-31 [17] 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych 
(ustój, podpora, odciążka) - 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. 
tunele, kanały - 50 

Urządzenia ochrony budowli od wyłado-
wań atmosferycznych 50 50 

1)  dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
2)  dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 
5.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 
 Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej 
najwęższym miejscu. 
 Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miej-
scach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 

Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm   z każdej 
strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawężni-
kami 

szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm 
z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami 
odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do 
zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm 
z każdej strony 

 
Droga w nasypie 

szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasy-
pów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od dolnej 
krawędzi nasypu 

 
W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - dłu-

gości przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 
 Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powin-
na być mniejsza niż 100 cm. 
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 Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co 
najmniej 50 cm. 
 Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla kon-
kretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniają-
cych projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
 Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 
 Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. 
 W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zale-
wowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach 
nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi. 
 Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na 
odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wyma-
gają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym ze-
zwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [25]. 
5.8. Wykonanie muf i głowic 
 Łączenie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf kablowych. 
 Mufy powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. 
 Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych 
kabli. 
 Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola 
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc 
łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączo-
nych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic samoutwardzalnych. 
 Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być 
wypełnione zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W 
przypadku muf i głowic do kabli o izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się 
stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20]. 
 Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny być 
wypełnione zalewą izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. Mufy przelo-
towe kabli olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę otaczającą wykonaną z 
materiałów niepalnych, np. z cegieł wg BN-64/6791-02 [13], połączonych zaprawą cementowo-wapienną 
wg PN-65/B-14503 [10] i wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z metalo-
wymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy 
należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 
10 mm2. Połączenia ze  sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium 
należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 6 mm2. 
 Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf  z wkład-
kami metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się 
dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów. 
5.10. Układanie przepustów kablowych 
 Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie 
mniejszej niż 100. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszko-
dzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli 
jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej po-
wierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni 
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
 Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, 
gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 
 Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami 
lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
5.11. Ochrona przeciwporażeniowa 
 Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki alu-
miniowe kabli mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą. 
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 Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany 
ciąg przewodzący linii kablowej. 
5.12. Oznaczenie linii kablowych 
 Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opa-
ski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miej-
scach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 
 Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w 
takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. 
 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
− symbol i numer ewidencyjny linii, 
− oznaczenie kabla, 
− znak użytkownika kabla, 
− znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 
− rok ułożenia kabla. 
 Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych sta-
łych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu 
SD [19] wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umie-
ścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być 
umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i 
w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 
 Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie 
utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwi ą łatwe i jednoznaczne określenie prze-
biegu trasy kabla. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebu-
dowie linii kablowej.. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inży-
nierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST, SST i 
PZJ. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. 
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla 
danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
 Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 
 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Rowy pod kable 

 Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich 
tras z dokumentacją geodezyjną. 
 Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 
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 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub do-
kumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych do-
kumentów. 

6.3.3. Układanie kabli 

 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące po-
miary: 
− głębokości zakopania kabla, 
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
− odległości folii ochronnej od kabla, 
− stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
 Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane 
za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

 Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli po-
szczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

 Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonu-
jąc odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeże-
li rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
− 50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napię-

ciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucz-
nych, 

 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykony-
wania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykona-
niu robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Za-
mawiającemu następujące dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 
−  
10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
11.  
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne”. 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wy-
konanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
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− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej, 
− podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-05.03.04. 

 
NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO 

 
 
1.0.    WSTĘP.  
 
1.1.    Przedmiot SST.  
 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowe-
go. 
 
1.2.    Zakres stosowania SST.  
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument   przetargowy   i   kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3.    Zakres robót objętych SST.  
 

 Ustalenia   zawarte   w   n/n   specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót które zostaną wyko-
nane w ramach budowy  drogi gminnej Nr 141028N długości 1,497km i odcinka drogi gminnej Nr 
141038N w m. Możne od km 0+000 do km 0+286,00 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem niezbrojowej i niedyblowanej nawierzchni z betonu cementowego na obciązenie ruchem ka-
tegorii KR1:  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych 
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji.  

Mieszanka betonowa - w pełni wymieszany beton, który jest jeszcze w stanie umożliwiającym jego za-
gęszczenie wybrana metodą. 
 
Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość.  
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 
kg/m3. 
 
Beton projektowany (o ustalonych właściwościach) - beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe 
cechy są podane producentowi odpowiedzialnemu za dSSTarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wła-
ściwościami i dodatkowymi cechami. 
 
Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, są 
podane producentowi odpowiedzialnemu za dSSTarczenie betonu o tak określonym składzie. 

Beton nawierzchniowy - beton o określonej wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności, rozciąganie 
przy rozłupywaniu oraz na zginanie, wbudowany w nawierzchnię. 
 
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości charakterystycz-
nej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C30/37, w tym: - liczba „30” oznacza 
wytrzymałość charakterystyczną określoną na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 
mm (fck, cyl), liczba „37” oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach sześciennych o 
boku 150 mm (fck, cube). 
 
Beton napowietrzony - beton zawierający mikroskopijne pęcherzyki powietrza o średnicy od 10 µm do 
300 µm oraz o kształcie sferycznym lub zbliżonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu pod-
czas mieszania, z reguły przez zastosowanie środka powierzchniowo czynnego, o właściwej ilości i rozkła-
dzie porów A300 i zawartości powietrza A. 
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Beton zbrojony włóknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierający włókna 
polimerowe klasy II (makro włókna) wg PN-EN 14889-2. Użycie włókien ma charakter stosowania kon-
strukcyjnego, a więc ma wpływ na nośność elementu betonowego. 

Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku 
do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego.  

Domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania określo-
nej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozSSTają w be-
tonie stwardniałym. 
 
Domieszka uplastyczniająca - domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w danej 
mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody powodu-
je zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie. 
 
Domieszka upłynniająca - domieszka, która umożliwia znaczne zmniejszenie zawartości wody w 
danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody 
powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie. Do-
mieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia przechodzenia mie-
szanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. 
 
Preparat opóźniający hydratację cementu - preparat chemiczny nanoszony metodą natrysku na 
świeżo ułożoną nawierzchnię, opóźniający wiązanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotek-
stury metodą usuwania zaprawy (odsłonięcia kruszywa). Zabezpiecza również wykonaną nawierzch-
nię przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunięcia zaprawy. 
 
Preparat pielęgnacyjny - środek chemiczny nanoszony metodą natrysku na powierzchnię po wyko-
naniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparo-
waniem wody. 
 
Szczelina skurczowe poprzeczna (pozorna) – skurczowa umożliwia płytom skurcze, które mogą się 
pojawiać pod wpływem zjawiska chemicznych w czasie wiązania cementu i pod wpływem obniżania 
temperatury. Umożliwia również rozszerzanie płyt w takim zakresie, jaki umożliwia luz pomiędzy 
płytami. Szczelinę wycina się w twardniejącym betonie Szczeliny konstrukcyjne (poprzeczne) – wy-
konuje się na całej grubości płyty nawierzchni betonowej o szer. jak szczeliny skurczowe poprzeczne.  
Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstaje na zakończenie 
każdej działki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dłuższy niż czas wiązania cementu. 
 
Szczelina skurczowa podłużna – wycina się ją w twardniejącym betonie przy szerokości jezdni po-
wyżej 6,0m.  
Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodat-
kiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, prze-
znaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco.  
Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, zawie-
rająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na 
zimno.  
Dybel - powleczony powłoką polimerową gładki, stalowy pręt, umieszczony pomiędzy sąsiednimi 
płytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako połączenie płyt w nawierzchni betonowej, stosowany w 
celu poprawienia przenoszenia obciążenia i współpracy płyt oraz uniknięcia powstawania uskoków. 
 
Kotwa (ściąg) - stalowy pręt ze stali żebrowanej służący do połączenia płyt pod szczelinami podłuż-
nymi w nawierzchni betonowej. 
 
Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji nanoszonych na 
boczne ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych ścianek. 
 
Wkładka uszczelniająca - wkładka z materiału syntetycznego lub innego materiału o walcowatym 
kształcie do wstępnego uszczelnienia; wciskana do szczeliny w celu uzyskania podparcia dla masy 
zalewowej, utrzymania odpowiedniej głębokości właściwego uszczelnienia i zabezpieczenia przed 
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głębszym wnikaniem zalewy w trakcie wypełniania nią szczeliny oraz wyeliminowania trójpłaszczy-
znowej przyczepności zalewy w szczelinie. 
Wkładka uszczelniająca elastyczna – elastomerowa wkładka uszczelniająca zabezpieczająca szcze-
liny dylatacyjne, wciskana bezpośrednio w szczelinę, o konstrukcji zabezpieczającej ją przed wyrywa-
niem podczas eksploatacji  
Warstwa poślizgowa - warstwa znajdująca się między podbudową a warstwą nawierzchni betonowej, 
pełniąca funkcję drenażową i separacyjną oraz zabezpieczającą przed erozją podbudowy związanej 
hydraulicznie. 
 
Podbudowa - część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże obciążeń 
spowodowanych ruchem, może składać się z części zasadniczej i pomocniczej.  
 
a) podbudowa zasadnicza może składać się z warstw: 
 

- z mieszanek mineralno-asfaltowych 
- z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
- z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie, 

 
b) podbudowa pomocnicza może składać się z warstw  

 
 - z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 
 - z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie 

 
Nawierzchnia betonowa - warstwa betonowa przeznaczona do przenoszenia obciążenia od ruchu 
pojazdów i odporna na warunki środowiskowe układana w następujących wariantach: 
 
- w pojedynczej warstwie (JWN) 
- w podwójnej warstwie , o tym samym składzie betonu (PWN) 
- w podwójnej warstwie, o różnym składzie betonu jako górna warstwa nawierzchni (GWN) oraz dol-
na warstwa nawierzchni (DWN) 
 
Tekstura powierzchni jezdnej – oznacza cechę szorstkości powierzchni osiągniętą metodami: 
 
- zacierania 
- ciągnionej tkaniny jutowej w kierunku podłużnym (równoległym do osi jezdni, 
- przecierania świeżo ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką (w kierunku prostopadłym do 
osi jezdni, 
- rowkowania poprzecznego widełkami metalowymi (j.w ), 
- opóźnienia hydratacji cementu (np. z użyciem glukozy) a następnie usunięcia nie związanej warstwy 
zaprawy cementowej szczotką mechaniczną lub wodą pod ciśnieniem w następstwie czego postaje 
powierzchnia z odkrytym kruszywem o głębokości makrotekstury do 1,5 mm 
 
Klasa ekspozycji - Klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na działanie któ-
rych może być narażony beton     
Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masą asfaltową i zagęszczane warstwami. Stosowane są do 
połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią asfaltową. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
aktualnymi na dzień wydania SST oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane dokumenty dopuszczające je do obrotu. 
 
2.1 Kruszywa 
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Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, 
które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo powinno być 
składowane na powierzchni utwardzonej, każda frakcja w oddzielnym boksie (wykonanym z płyt be-
tonowych), z tabliczką określająca uziarnienie. Kruszywo musi być pozbawione zanieczyszczeń ob-
cych jak: fragmenty tkanin, kawałków drewna, fragmentów plastików. 
 
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12620 oraz wymagania dodatkowe zgodnie z 
tabelami 1 i 2. 
Tabela 1 - Wymagania dla kruszywa grubego 

  Przeznaczenie betonu 
L.p. Właściwości kruszywa 
  

Nawierzchnia 
KR1÷KR2 

 

1 
 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie 
niższa niż: 
gdzie: D>4, d≥1 

                 GC 90/15 

 j.w. gdzie:D≤4, d≥1  GC 85/20 
Gęstość ziaren 2 

 wg PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana przez producenta 

Tolerancje uziarnienia na sitach 
pośrednich, nie większe niż, wg kategorii. 
gdzie: D/d<4 ; D/1,4 

GT20/15 3 

j.w lecz :D/d ≥4; D/2  GT20/17,5 

4 
 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria 
nie wyższa niż: 

f1,5 

 
5 
 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 
lub wg PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: 

Sl25 lub Fl25 

 

6 
 

 

Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej 
według PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż: 

brak wymagań 

7 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg 
PN-EN 1097-2, rozdział 5; badanie na 
kruszywie 10/14; 
kategoria nie wyższa niż: 

LA 30 

Odporność na polerowanie wg PN-EN 8 
 1097-8 

PSV48 

 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1;, 
9 badanie na kruszywie 8/16; kategoria nie 
 wyższa niż: 

F1 

 

10 
 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 
badana w 1 % NaCl, badanie na kruszywie 
8/16, wartość nie wyższa niż w %: 

brak wymagań 

 
11 

 

Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa wg 
PN-B-06714-46, stopień potencjalnej 
reaktywności: 

Stopień potencjalnej reaktywności „0” * 1 

Zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 12                       0,1 
 p.14.2, wartość nie wyższa niż w %:  

13 Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej 
 

Zawartość substancji organicznych wg PN- 
EN 1744-1 p.15  

14 
Zawartość siarki całkowitej wg PN-EN 
1744-1, rozdz. 11; wartość nie wyższa niż w % 

                       1 
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*1) W przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej 
należy wykonać badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 lub ASTM-C-1260 - dopuszczenie do zastosowa-
nia przy spełnieniu wymagania: reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów linio-
wych większych niż 0,1 %. 
 
Tabela 2 - Wymagania dla kruszywa drobnego 
 
  Przeznaczenie betonu 
L.p. Właściwości kruszywa 

  
Nawierzchnia 
KR1÷KR2 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria :  GF85 
Gęstość ziaren 2 Deklarowana przez producenta 

 wg PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9    

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria 3 
 nie wyższa niż: 

f3 

 Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa wg 

4 PN-B-06714-46, stopień potencjalnej 
 reaktywności: 

Stopień potencjalnej reaktywności „0” * 1 

Zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 5 
 p.14.2, wartość nie wyższa niż w %: 

                                   
0,5 

Zawartość substancji organicznych wg PN- 6 
 EN 1744-1 p.15 

Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej 

 Zawartość siarki całkowitej wg PN-EN    
7 1744-1, rozdz. 11; wartość nie wyższa niż w %  1  

*1) W przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej należy 
wykonać badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 lub ASTM-C-1260 - dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu 
wymagania: reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 %. 
 
2.2 Cement 
 
Do budowy nawierzchni z betonu cementowego należy stosować cement zgodny z PN-EN 197-1 :  
cement portlandzki CEM 42,5. 
 
2.3 Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni betonowej 
należy stosować wodę spełniającą wymagania wody zarobowej do betonu wg PN-EN 1008. Woda 
może być pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej jeśli jest zdatna do picia. Nie dopuszcza 
się wody pochodzącej z recyklingu.  
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2.4 Domieszki 
Właściwości domieszek do betonu muszą spełniać wymagania normy PN-EN 934-2 i powinny posia-
dać dokumenty dopuszczające je do obrotu. Przy wyborze domieszek należy bezwzględnie uwzględ-
nić współpracę z zastosowanym cementem. Procedura techniczna i ilość dozowanych domieszek po-
winny być zgodne z instrukcją Producenta. 
 
2.5 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych 
Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych należy stosować elastyczne wkładki uszczelniające lub masę 
zalewową wbudowywaną na zimno lub gorąco zgodną z PN-EN 14188-1, PN-EN 14188-2, posiadają-
cą ważny dokument dopuszczający do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych . Masy te 
powinny charakteryzować się dobrą spływnością i stabilnością w wysokich temperaturach, dobrą 
przyczepnością do zagruntowanych ścianek szczeliny , elastycznością w niskich temperaturach. Masa 
zalewowa musi być odporna na paliwa, smary oraz środki do zimowego utrzymania dróg. 
 
2.6 Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 
 
Do pielęgnacji świeżo ułożonej nawierzchni z betonu cementowego, można zastosować niżej wymie-
nione materiały: 
 

- folię, 
- geowłókninę, 
- preparaty powłokowe (hydrofobowe), posiadające aktualne dokumenty pozwalające stwierdzić 

przydatność danego preparatu do tego celu 
 
Pielęgnację nawierzchni z betonu cementowego należy rozpocząć natychmiast po jego ułożeniu. 
 
2.7 Dyble , kotwy i stal zbrojona 
 
Przy nawierzchniach dwuwarstwowych , należy stosować dyble i kotwy. 
 
Dyble 
 
Dyble powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13877-3. Wytrzymałość dybli oznaczona zgodnie 
z PN-EN ISO 15630-1 powinna wynosić co najmniej 250 MPa. Średnica i tolerancja średnicy dybla 
powinna być zgodna z PN-EN 10060. Minimalna średnica powinna wynosić 16 mm, przy tolerancji 
długości ± 10 mm. Dyble powinny być proste, bez jakichkolwiek nierówności, a przesuwane końce 
bez żadnych wypukłości poza średnicę pręta. 
 
Kotwy 
 
Kotwy ze stali żebrowanej klasy B250 lub B500 i powinny być zgodne z PN-EN 10080. 
Kotwy powinny mieć zgodnie z PN-EN 13877-1 średnicę 20 mm oraz długość 800 mm. W przypadku 
stosowania kotew wklejanych ich długość powinna wynosić min. 650 mm przy czym powinny być 
one wyposażone na jednym końcu w krawędź tnącą. Klej do wklejania kotew wklejanych po związa-
niu i stwardnieniu powinien charakteryzować się minimalną wytrzymałością na wyrywanie kotwy 80 
kN. Kotwy wkręcane powinny być mocowane w taki sposób, aby w czasie spajania powstało trwałe i 
niezawodne połączenie. 
 
Pręty zbrojeniowe 
 
Pręty zbrojeniowe powinny być co najmniej klasy B500 i powinny być zgodne z 
PN-EN 10080. W nawierzchniach betonowych o zbrojeniu ciągłym, ciągłość zbrojenia może być za-
chowana przez zachodzenie na siebie prętów, zastosowanie łączników lub przez zespawanie prętów. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonu cementowego 
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Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) wytwórni podstawowej oraz rezerwowej (stacjonarnych lub mobilnych) do wytwarzania mieszanki 

betonowej o wydajności zapewniającej ciągłość dostaw mieszanki wyposażonych w automatyczne 
urządzenie (sterowane elektroniczne) wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania (wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników dla 
zadanej partii): 

- kruszywo ± 3%, 
- cement ± 3%, 
- woda ± 3%. 

 
Czas mieszania składników w mieszalniku powinien wynosić minimum 20s. 
Wytwórnia powinna posiadać możliwość dozowania co najmniej 3 rodzajów domieszek. 
Wytwórnie muszą wyprodukować, a samochody muszą zawieźć na miejsce wbudowywania taką ilość 
mieszanki by maszyny mogły układać nawierzchnię bez zatrzymywania na dziennej działce roboczej. 
Place składowe kruszyw powinny mieć nawierzchnie utwardzoną umożliwiającą zachowanie czysto-
ści w rejonie składowania materiałów oraz oznaczone boksy na poszczególne frakcje kruszyw zapo-
biegające ich mieszaniu się. 
 
b) zaplecza technicznego : 

- układarki do rozkładania mieszanki betonowej z zespołem wibratorów, z możliwością 
korekty wysokościowej, 

- zacieraczkę powierzchni układanej mieszanki betonowej; 
- urządzenie lub maszyny do skrapiania wykonanej nawierzchni betonowej środkiem pielęgnu-
jącym, 

- listwę do trasowania szczelin dylatacyjnych, 
- piły tarczowe do mechanicznego cięcia szczelin dylatacyjnych w betonie 
- urządzenia do oczyszczenia i wypełnienia masą zalewowa szczelin dylatacyjnych, 
- inny niezbędny sprzęt. 

 
Dopuszcza się układanie mieszanki betonowej za pomocą zautomatyzowanej układarki lub układania 
ręcznego za pomocą zestawu urządzeń mobilnych. 
 

 

4. TRANSPORT 

Cement 
 
Cement powinien być przewożony - luzem – cementowozami, 
 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
Stal (dyble kotwy, stal zbrojeniowa) dowolnymi środkami w sposób zabezpieczony przed uszkodze-
niem 
 
Masy zalewowe oraz preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w do-
kumentach producenta. Masę zalewową można przewozić dowolnymi środkami transportu, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się bez zbędnej zwłoki na miejsce jej wbudowa-
nia samochodami ze skrzyniami stalowymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Skład mieszanki betonowej i właściwości betonu 
Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni betonowej, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
do zatwierdzenia dokumenty dotyczące mieszanki betonowej potwierdzające zgodność użytych mate-
riałów wsadowych z wymaganiami określonymi w SST. 
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5.1.1 Skład granulometryczny 
 
Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować kruszywa o 
maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm uwzględniając grubość projektowanej warstwy na-
wierzchni. Dobór stosu okruchowego powinien zapewnić odpowiednią urabialność i zagęszczenie 
mieszanki betonowej. 
 
5.1.2 Zawartość cementu 
 
Zawartość cementu w mieszance betonowej nie może być mniejsza niż 250 kg/m3 oraz powinna 
uwzględniać wymagania normy PN-EN 206 
 

5.2 Konsystencja mieszanki betonowej 
 
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków transportu, technologicz-
nych warunków układania i zagęszczania. Ilość wody dodanej do mieszanki betonowej po uwzględ-
nieniu danej wilgotności własnej kruszywa, czynników pogodowych oraz sposobu transportu należy 
ustalić w taki sposób, aby beton miał odpowiednią konsystencję, możliwa była jego obróbka, nie do-
chodziło do segregacji, a podczas zagęszczania powstawała jednorodna, szczelna struktura oraz zosta-
ła osiągnięta wymagana forma nawierzchni. 
 
W przypadku wykonania deskowania ślizgowego należy przyjąć taką konsystencję betonu, aby świe-
ży zawibrowany beton po usunięciu deskowania nie odkształcał się. 
 
Konsystencja powinna być określona przez klasy konsystencji lub docelową wartość zgodną z PN-EN 
206. 
 
5.3 Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej powinna uwzględniać postanowienia normy PN-EN 206. 
 
5.4 Wymagania dla betonu nawierzchniowego 
 
Wymagania dla betonu nawierzchniowego przedstawia tabela nr3 : 
 
Tabela 3 Wymagania dla betonu nawierzchniowego  
 
  Przeznaczenie betonu 
L.p. Właściwości betonu nawierzchniowego Nawierzchnia  Nawierzchnia 

  KR1÷KR2  KR3÷KR4 
 Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-    

1 EN 206 w 28 dniu (*1) twardnienia, nie  C30/37 
 niższa niż:    

Wytrzymałość betonu na zginanie w 28  2 4,0  4,5 
 dniu (*1) twardnienia, nie niższa niż:    

 Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy    
3 rozłupywaniu w 28 dniu (*1) twardnienia, 2,5  3 

 nie niższa niż:    
Kategoria mrozoodporności wg PN-EN  4 Brak wymagań  FT1 

 13877-2 (*2), nie niższa niż:    

 Gęstość, tolerancja w stosunku do betonu    
5 wg zatwierdzonej recepty (wg PN-EN  ± 3,0 % 

 12390-7)    

Odporność na wnikanie benzyny i  6  ≤30 mm 
 oleju (*3)     
*1 - lub w czasie równoważnym w stosunku do 28 dni twardnienia, wynikającym z charakterystyki użytego cementu  
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*2 – badania mrozoodporności wykonywane po 56 dniach dojrzewania próbek  
*3 - wymaganie odnosi się tylko do nawierzchni betonowych o wysokim ryzyku pojawiania się na nich paliwa lub oleju np. 
punkty poboru opłat, stacje benzynowe, parkingi miejsc obsługi podróżnych 
 
 
5.4 Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowej 
 
Rzędne wysokościowe 
 
Rzędne wysokościowe powinny być mierzone w wierzchołkach siatki o rozmiarach 10mx10m wraz 
ze sprawdzeniem rzędnych krawędzi. Dopuszczalna odchyłka wynosi +/-10 mm w stosunku do rzęd-
nych projektowych. 
 
Grubość nawierzchni 
 
Grubość nawierzchni nie może różnić od przyjętej grubości projektowej o więcej niż 15 mm.  
Minimalna częstość pomiarów – 1 raz na 10 m w trakcie wbudowywania. 
 
Równość nawierzchni 
 
Równość nawierzchni należy sprawdzać łatą 4-metrową w następujących miejscach: 
 

- oś podłużna pojedynczej płyty 
- oś poprzeczna pojedynczej płyty 

 
5.5 Warunki przystąpienia do robót 
 
5.5.1 Warunki atmosferyczne 
 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej. Nawierzchnia betonowa powinna być wykonana w optymalnych warunkach pogodowych. 
Przestrzeganie tych warunków zapewni prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, 
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Powierzchnia podbudo-
wy, na której układa się warstwę betonu, powinna mieć temperaturę co najmniej +5°C. Nawierzchnia 
betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż +5°C i wyższa niż 
+25°C. Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 
+25°C pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C. Betonowania nie 
można wykonywać podczas opadów deszczu. 
 
5.5.2 Podłoże nawierzchni betonowej 
 
Podłoże nawierzchni betonowej powinno być przygotowane w sposób zapewniający uzyskanie odpo-
wiedniej nośności. Podbudowa zasadnicza może być wykonana z mieszanek niezwiązanych, miesza-
nek związanych spoiwami hydraulicznymi, gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. W 
mieszankach niezwiązanych, zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych we frakcji powyżej 4 mm 
powinna stanowić co najmniej 30%. 
 
5.6 Wykonanie nawierzchni 
 
Nawierzchnia może być wykonywana jedno- lub dwuwarstwowo. Konsystencja mieszanki betonowej 
powinna być dostosowana do technologii wykonywania nawierzchni. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może odbywać się przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, 
zapewniającego równomierne rozłożenie mieszanki na całej szerokości układanego pasma zachowując 
jednorodność mieszanki betonowej. Nie wolno dopuszczać do przewibrowywania wraz z wyciąga-
niem mleczka cementowego na powierzchnię betonu. Mieszankę betonową należy wbudowywać jak 
najszybciej, nie później jednak niż 90 minut od chwili wyprodukowania. Optymalna prędkość maszy-
ny roboczej w trakcie wbudowania powinna zapewniać dobrą jakość uzyskiwanej powierzchni betonu. 
Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówno-
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ści. Szczeliny technologiczne powinny być wykonane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Pro-
jektowej. Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją. 
W przypadku ręcznego układania mieszanki betonowej należy ją wbudowywać nie powodując segre-
gacji i powstania stref o nierównomiernym zagęszczeniu. Mieszankę betonową układaną ręcznie nale-
ży zagęszczać zagęszczarkami ręcznymi i listwami wibracyjnymi na całej szerokości płyty. 
W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, w trakcie której może nastąpić niebezpieczeń-
stwo nieodpowiedniego połączenia kolejnych warstw, należy wykonać szczelinę konstrukcyjną. Po-
wierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta, a zraszanie jej wodą może nastąpić po 
zakończeniu procesu wiązania i braku oznak wymywania zaczynu cementowego. 
Miejsca połączeń nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (np. studzienki kana-
lizacyjne, telefoniczne, elementy prefabrykowane, krawężnik), należy uszczelnić na całej grubości 
nawierzchni betonowej np.: taśmami bitumicznymi samoprzylepnymi. 
Na zakończenie każdej działki roboczej (na całej szerokości układanego przekroju poprzecznego), 
ułożony beton powinien być zabezpieczony (przed osiadaniem krawędzi). Po stwardnieniu betonu i 
odcięciu, w ściance należy wywiercić otwory o średnicy odpowiadającej grubości dybli i głębokości 
równej połowie ich długości. W wywiercone otwory należy włożyć dyble. 
Wykańczanie powierzchni betonu może zostać wykonane w zależności od wymagań poprzez : 
 

- zatarcie 
- przeciągnięcie tkaniny jutowej w kierunku równoległym do osi jezdni 
- przecieranie szczotką w kierunku prostopadłym do osi jezdni. 

 
Bezpośrednio po zakończeniu teksturowania należy nanieść preparat powłokowy zabezpieczający 
beton przed utratą wody. 
 
5.7 Nacinanie szczelin podłużnych i poprzecznych 
 
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Ze względu na usytuowanie, szczeliny dzielą się na podłużne i poprzeczne . 
Szczeliny podłużne (skurczowe pozorne) – stosuje się przypadku jezdni o szerokości większej od 
6,0m. Rozstaw szczelin podłużnych powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Ponadto, 
szczelina podłużna nie powinna pokrywać się ze śladami kół i oznakowania poziomego Odległość 
szczeliny od prawdopodobnego przebiegu śladu kół powinna wynosić od 0,75 do 1,0m. 
Szczeliny podłużne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami me-
chanicznymi. Nacinanie szczelin powinno się odbywać w dwóch etapach: 
 
- pierwsze cięcie, w czasie od 8 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni (gdy beton uzyskuje wytrzyma-
łość od 8 do 10 MPa) wykonuje się tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni 
- drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym gdy beton 
osiągnie wytrzymałość powyżej 12 MPa 
 
Szczeliny poprzeczne 
 
Szczeliny poprzeczne dzielą się na : 
 

- skurczowe (pozorne), 
- konstrukcyjne. 

 
Rozstaw szczelin poprzecznych w zależności od grubości nawierzchni powinien wynosić od 5 do 15 
m. 
Szczeliny konstrukcyjne (mogą być profilowane) powstają: na zakończenie działki dziennej, przy 
przerwach w układaniu betonu powyżej 1,5 godziny. Pełnią one funkcje szczelin skurczowych. Szero-
kości są podobne jak przy szczelinach poprzecznych. Mogą być zbrojone dyblami (przez nawiercenie 
otworów w czołowej ściance płyty.) 
Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w 
tabeli 4. 
Tabela 4 Orientacyjny czas nacinania szczelin 
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5 od 5 do 15 od 15 do 25 od 25 do 30 Średnia temperatura powietrza w 
°C     

Ilość godzin od ułożenia mie-
szanki do osiągnięcia przez 
betonwytrzymałości10 MPa 

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

 
5.8 Wypełnienie szczelin 
Czynności przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do wypełnienia szczelin w zależności od wybranej metody należy : 
- dokładnie oczyścić nawierzchnię i usunąć z niej przeszkody (np. szlam po cięciu, materiały, sprzęt), 
- sprawdzić wizualnie wilgotność elementów uszczelnianych (ścianki szczeliny i jej dno powinny być 

suche), 
- wstrzymać ruch pojazdów w rejonie robót 
 
Czyszczenie i suszenie szczelin 
Przed wypełnieniem, szczeliny należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń obcych, itp. Po oczysz-
czeniu, ściany szczelin powinny być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Do czysz-
czenia szczelin należy stosować szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do wymia-
rów szczeliny. Szczotkę ustawia się na odpowiednią głębokość szczeliny. Pozostały pył należy wy-
dmuchać za pomocą sprężonego powietrza. W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym 
zaleganiu mgły lub wilgotnej nawierzchni (np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny 
należy wysuszyć i wygrzać przy zastosowaniu lancy z gorącym powietrzem. Po wewnętrznym 
oczyszczeniu szczelin, nawierzchnia jedni powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach 
szczeliny, pasem o szerokości ok. 1m. 

 
5.8.1 Wypełnienie masą 
 
Wypełnienie dolnej części szczeliny 
 
Dolną część szczeliny, która nie podlega wypełnieniu masą zalewową należy uszczelnić przez wci-
śnięcie sznura uszczelniającego (kordu) lub wałeczka z pianki poliuretanowej o średnicy większej o 
około 25% od szerokości szczeliny. Poziom wciśniętego sznura lub wałka powinien zapewniać od-
powiednią głębokość właściwego wypełnienia szczeliny masą zalewową. 
 
Gruntowanie szczelin 
 
Jeśli wymaga tego producent masy zalewowej boczne ścianki szczelin powinny być zagruntowane 
gruntownikiem (roztworem środka zwiększającego przyczepność). Gruntować należy tylko ścianki 
szczelin przewidziane do wypełnienia w ciągu jednego dnia pracy. Po odparowaniu rozpuszczalnika 
z gruntownika (co zwykle występuje po 15 do 30 min) można przystąpić do wypełnienia szczelin. 
 
Przygotowanie masy zalewowej 
 
Masę zalewową należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5.8.2 Wypełnienie wkładką 
 
Przygotowane szczeliny wypełnić elastycznymi, elastomerowymi profilami uszczelniającymi. Na-
leży zapewnić właściwe posadowienie wkładki, zapobiegające jej wyrywaniu podczas eksploatacji. 
6 Kontrola jakości robót 
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Badania są wykonywane przez Wykonawcę celem sprawdzenia, czy jakość wykonanych Robót 
jest zgodna z wymaganiami STWiOR. Powinny być wykonywane z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. 
 
6.1. Program badań 
 
Badania przeprowadza się: 
 

- przed rozpoczęciem robót, 
- w czasie trwania robót, 
- po zakończeniu robót, 

 
Wyniki badań stanowią podstawę do odbioru wykonania robót budowlanych. 
Zakres badań laboratoryjnych przedstawia tabela 5 
 
Tabela 5 Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie nawierzchni betonowej 
 

Materiał Parametr Częstotliwość 
Dla każdej partii kruszywa i przy każdej Kruszywa Właściwości kruszywa 

  zmianie kruszywa 
Woda Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła 

Cement Właściwości cementu Dla każdej partii 
Mieszanka Konsystencja mieszanki betonowej 3x / działkę roboczą 
betonowa Temperatura mieszanki i powietrza Co godzinę oraz w razie wątpliwości 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 3 próbki / działkę roboczą 
 dniach dojrzewania  
   

Beton Odporność na zamrażanie/rozmrażanie jeżeli wyspecyfikowano – seria z 3 
 z udziałem soli odladzającej próbek z każdych 30000m2 
   
 Odporność na wnikanie benzyny i oleju jeżeli wyspecyfikowano – seria z 6 
  próbek z każdych 100000m2 
   
 Szerokość i równość nawierzchni 10x/1km 

Nawierzchnia Grubość nawierzchni (w trakcie 10x/1km (z obu stron jezdni) 
 realizacji)  
   

 
Badania laboratoryjne przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobligowany jest wykonać niezbędne badania 
pozwalające przedstawić odpowiednie dokumenty jakościowe Inspektorowi. 
 
Badania w czasie budowy 
 
Badania polegają na sprawdzeniu: 
 

- cech fizycznych mieszanki betonowej, 
- kontrola nawierzchni (grubość, szerokość, równość, spadki ) 
- określenia cech fizyczno-mechanicznych mas zalewowych do szczelin dylatacyjnych. 

 
Badania po zakończeniu budowy 
 
Badania odbiorcze polegają na zweryfikowaniu zgodności wykonania nawierzchni z Dokumenta-
cją Projektową. 
 
Sprawdzeniu podlegają w szczególności: 
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- wymiary geometryczne poszczególnych elementów składowych nawierzchni; 
- poprawność rozmieszczenia szczelin skurczowych; 
- zgodność poszczególnych warstw układu konstrukcyjnego z rozwiązaniami projektu; 
- sprawdzenie pochyleń nawierzchni i rzędnych niwelety nawierzchni, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z betonu cementowego 
odpowiedniej grubości warstwy, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru Robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora Nadzoru i Wy-
konawcy. 
Komisja odbierająca podejmuje decyzje na podstawie: 
 

- oceny wizualnej wykonanych Robót, 
- oceny technicznej opartej na analizie przedłożonych dokumentów 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z betonu cementowego obejmuje: 
 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie i eksploatacja niezbędnego sprzętu służącego do wykonania nawierzchni, 
- zaprojektowanie, produkcja i transport betonu, 
- dodatki do betonu, 
- ułożenie i zagęszczenie betonu, 
- wyrównanie powierzchni, 
- pielęgnację betonu, 
- nacięcie i wypełnienie szczelin, 
- oczyszczenie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej 
- wykonanie innych, nieprzewidzianych w projekcie prac (niezbędnych do zrealizowania inwe-
stycji) 

 
 
 
10. Przepisy związane 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchni Betonowej – Beton Drogowy KRUSZ-
BET 
 


