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DM-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania techniczne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie przy 
skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne wspólne dla robót obj tych 
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi.                                                                                                

 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  nast puj co: 

1.4.1. Budowla  drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy ca o  techniczno-u ytkow   
(droga) albo jego cz  stanowi ca odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, w ze ) 

1.4.2. Chodnik   -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. D ugo    mostu   -  odleg o  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w przypadku mostów ukowych 
z nadsypk  - odleg o  w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej 

1.4.4. Droga  -  wydzielony pas  terenu przeznaczony do ruchu lub   postoju   pojazdów  oraz   ruchu  pieszych wraz  
z wszelkimi  urz dzeniami  technicznymi  zwi zanymi  z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.5. Droga  tymczasowa  (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu   pojazdów 
obs uguj cych  zadanie  budowlane na czas jego wykonania,  przewidziana  do usuni cia po jego zako czeniu.  

1.4.6. Dziennik budowy  - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami s u cy do 
notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów Robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem, Wykonawc  
i projektantem.  

1.4.7. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Robotami i do 

wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dziel cymi 

jezdnie.  
1.4.10. Konstrukcja  nawierzchni  - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.  
1.4.11. Konstrukcja no na (prz s o lub prz s a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta na podporach mostowych, 

tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu ko owego, pieszego  
1.4.12. Korpus  drogowy  - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u o enia w nim konstrukcji nawierzchni.  
1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera rejestr z ponumerowanymi stronami s u cy do wpisywania 

przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. 
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera.  

1.4.15. Laboratorium   - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne 
do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz Robót.  

1.4.16. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót,  zgodnie  z Dokumentacj  Projektow  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera 

1.4.17. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
1.4.18. Nawierzchnia  -  warstwa lub zespó  warstw s u cych do  przejmowania  i rozk adania obci e  od ruchu na 

pod o e  gruntowe  i  zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.  
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a) Warstwa cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych.  

b) Warstwa wi ca  -  warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw  cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze 
roz o enie  napr e   w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s u ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej 
nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s u ca do przenoszenia obci e  od ruchu na pod o e. Podbudowa 
mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. 
Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy, spe niaj ca obok funkcji no nych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod o a. Mo e 
zawiera  warstw   mrozoochronn ,  ods czaj c  lub odcinaj c .  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
dzia ania mrozu.  

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni le cej powy ej.  

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s u ca do odprowadz. wody przedostaj cej si  do nawierzchni.  
1.4.1. Niweleta  -  wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na  p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego.  
1.4.2. Obiekt  mostowy  -  most,  wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.  
1.4.3. Objazd  tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia  ruch 

publicznego na czas budowy.  
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 

przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony, z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych.  

1.4.5. Pas  drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas  terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 
oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  mo e równie  obejmowa   teren  przewidziany  do rozbudowy drogi 
i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na 
drodze.  

1.4.6. Pobocze - cz   korony  drogi  przeznaczona do chwilowego zatrzymania si  pojazdów, umieszczenia 
urz dze   bezpiecze stwa  ruchu  i wykorzystania do ruchu pieszych, s u ca  jednocze nie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.7. Pod o e - grunt  rodzimy  lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.  
1.4.8. Pod o e ulepszone - wierzchnia  warstwa  pod o a le ca  bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w celu  

umo liwienia  przej cia  ruchu  budowlanego  i w a ciwego wykonania nawierzchni.  
1.4.9. Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie pisemnej, 

dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.10. Projektant  -  uprawniona  osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem Dokumentacji Projektowej.  
1.4.11. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i w przekroju pod u nym)  istniej cego 
po czenia.  

1.4.12. Przepust  -  obiekty  wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s u ce do przep ywu ma ych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, pieszego.  

1.4.13. Przeszkoda naturalna    -   element   rodowiska naturalnego,  stanowi cy  utrudnienie  w realizacji zadania  
budowlanego,  na  przyk ad  dolina,  bagno, rzeka itp.  

1.4.14. Przeszkoda  sztuczna  -  dzie o  ludzkie, stanowi ce utrudnienie  w  realizacji  zadania  budowlanego, na 
przyk ad droga, kolej, ruroci g itp.  

1.4.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , 
charakterystyk  i wymiary obiektu b d cego przedmiotem Robót 

1.4.16. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e  sk ada  si  z pe nej ciany, s upów lub innych form 
konstrukcyjnych np.  skrzy , komór.  

1.4.17. Rekultywacja  - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji   terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.18. Rozpi to   teoretyczna  - odleg o  mi dzy punktami podparcia ( o yskami) prz s a mostowego. 
1.4.19. Szeroko  ca kowita obiekt (mostu/wiaduktu)  - odleg o  mi dzy zewn trznymi kraw dziami obiektu, 

mierzona w linii prostopad ej do osi pod u nej, obejmuje ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego.  
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1.4.20. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy mostowych z wy czeniem konstrukcji przy 
jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu pieszego.  

1.4.21. lepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej ich wykonania 
1.4.22. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
1.4.23. Wiadukt  - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  inn  drog  dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.24. Zadanie  budowlane  - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca o  konstrukcyjn  lub 

technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie  
mo e  polega   na wykonywaniu Robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  
budowli drogowej lub jej elementu.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , SST i poleceniami In yniera. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów oraz reperów wska e geodeta, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny 
koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca we w asnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej opracuje Geodezyjn  Dokumentacj  
Powykonawcz  Obiektu. 
 Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi brakuj ce rysunki i SST na w asny koszt w 4 
egzemplarzach i przed o y je In ynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodno  Robót z dokumentacj  Projektow  i SST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera 
Wykonawcy stanowi  cz  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
 Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  W przypadku 
rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b d  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i SST. 
 Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.  

Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
 W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b d  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub SST, 
i wp ynie to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materia y b d  niezw ocznie zast pione innymi, 
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót 
 Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót 
w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by  
aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 
 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe 
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób 
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
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 Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d  akceptowane przez In yniera. 
 Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony 
z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, tablic informacyjnych, 
których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b d  utrzymywane przez Wykonawc  
w dobrym stanie przez ca y okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen  
Kontraktow  
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 

 Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego. 

  W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 

ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla 
osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn 
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny 
wzgl d na : 
1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed : 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
II. zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
III. mo liwo ci  powstania po aru 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
 Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 
 Materia y atwopalne b d  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost pem osób trzecich. 
 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 

 Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia. 
 Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b d  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
 Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo  
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych 
materia ów od w a ciwych organów administracji pa stwowej. 
 Je eli Wykonawca u y  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u ycie 
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak 
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b d cych w a cicielami tych urz dze  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które maj  by  wykonane w zakresie prze o enia instalacji i urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  
In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
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Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 
 
 
1.5.9. Ograniczenie obci e  osi pojazdów 

 Pojazdy lub adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d  dopuszczane na wie o uko czony 
fragment budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami In yniera. 
 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy.  W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t 
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 
 
Uwaga! 
 Na podstawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 
z pó n. zm.) Wykonawca zobowi zany jest do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia („Plan bioz”). 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do Robót 
od daty Rozpocz cia do daty wydania Potwierdzenia Zako czenia przez In yniera. 
 Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by  prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadawalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
 Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz  
Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich 
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci g y b dzie 
informowa  In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
 
1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w Kontrakcie powo ane s  konkretne normy lub przepisy, które spe nia  maj  materia y, sprz t 
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b d  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku 
gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  
stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce zasadniczo równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane 
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera. Ró nice 
pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  
i przed o one In ynierowi co najmniej na 28 dni przed dat  oczekiwanego przez Wykonawc  zatwierdzenia ich przez 
In yniera. W przypadku kiedy In ynier stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie zapewniaj  zasadniczo równego lub 
wy szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si  do norm powo anych w dokumentach. 
 
2. MATERIA Y 
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2.1. ród a uzyskania materia ów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez In yniera. 
 Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y 
z danego ród a uzyskuj  zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane 
z dopuszczonego ród a w sposób ci g y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu Robót. 

Wszystkie zastosowane materia y musz  posiada  aktualne wiadectwa jako ci (normy, aprobaty techniczne 
IBDiM itp.) stwierdzaj ce mo liwo  ich zastosowania do wykonania przedmiotowej inwestycji. 
 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w a cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów 
z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany 
dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
 Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
z jakiegokolwiek ród a. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane 
z dostarczeniem materia ów do Robót. 
 Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d  
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu Robót. 
 Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie b d  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  Kontraktu lub 
wskaza  In yniera. 
 Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi  adnych wykopów 
w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zostan  wyszczególnione w Kontrakcie. 
 Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów 

 Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich 
w a ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
 W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b d  zachowane nast puj ce warunki: 
a) Kierownik b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b) In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja 
materia ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 

 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy, b d  
z o one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do 
innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez 
In yniera. 
 Ka dy rodzaj Robót, w których znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 

 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d  one potrzebne do Robót, by y 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w a ciwo  do Robót i by y dost pne do kontroli przez 
In yniera. 
 Miejsca czasowego sk adowania b d  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z In ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
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2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 

 Je li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
u yciem materia u, albo w okresie d u szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez In yniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera. 
 
 
3. SPRZ T 

 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy 
i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
 Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi 
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Sprz t b d cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego 
u ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Je eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed 
u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, 
zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót 
 
4. TRANSPORT 

 Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów/sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu 
nietypowych adunków i w sposób ci g y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  In yniera. 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. 
 Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi 
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  u yte przez 
Wykonawc  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
 Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako  zastosowanych 
materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami In yniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
pi mie przez In yniera. 
 Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
 Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b d  oparte na 
wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce 
przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz o ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
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 Polecenia In yniera b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawc , pod gro b  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ) 

 Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do  aprobaty In yniera Programu  
Zapewnienia  Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 
 
Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj c : 

 organizacj  wykonania Robót, w tym terminy, sposób prowadzenia Robót,  
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
 bhp, 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów Robót; 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych Robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ) 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi; 

b) cz  szczegó ow  opisuj c  dla ka dego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem 

w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo ci rodków transportu, oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 

lepiszczy, kruszywa itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w a ciwo ci w czasie transportu, 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

 sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 

 Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za o on  
jako  Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne 
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  
w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
 Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj c  
stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy 
posiadaj  wa n  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych 
procedury bada . 
 In ynier b dzie mia  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
 In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych 
urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli 
niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma 
u ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona odpowiednia jako  tych materia ów. 
 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane 
do bada . 
 In ynier b dzie mia  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  
w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone 
z w asnej woli.  
Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
 Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b d  odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez In yniera 
 
6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez In yniera. 
 Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do 
akceptacji In yniera. 
 
6.5. Raporty z bada  

 Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej 
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
 Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In yniera 

 Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materia ów. 
 In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  
zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
 In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na 
w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z Dokumentacj  Projektow  i SST. W takim przypadku 
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te 

certyfikacj  okre lon  w pkt 1. 
     i które spe niaj  wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do 
Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  
In ynierowi. 
 Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b d  odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
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(1) Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu Robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy b d  czytelne, dokonane trwa  
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty oznaczone kolejnym numerem za cznika 
i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera 
 Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 
 uwagi i polecenia In yniera, 
 daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robot, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto 

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

 
 Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b d  przed o one In ynierowi 
do ustosunkowania si . 
 Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub 
zaj ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak 
stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 

 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci g y w jednostkach przyj tych w Kosztorysie i  
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci 
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru Robót. Winny by  udost pnione na 
ka de yczenie In yniera. 
 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru Robót, 
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e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie 

 
 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b d  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawione do wgl du na yczenie 
Zamawiaj cego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  
i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b d  wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne dane 
zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
 Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów 

 D ugo ci i odleg o ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  obmierzone poziomo wzd u  
linii osiowej. 
 Je li Specyfikacje Techniczne w a ciwe dla danych Robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b d  
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
 Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

 Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b d  zaakceptowane przez 
In yniera. 
 Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie 
trwania Robót. 
  
7.4. Wagi i zasady wa enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci g y zachowanie dok adno ci wg norm 
zatwierdzonych przez In yniera 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b d  przeprowadzane przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a tak e 
w przypadku wyst powania d u szej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób zrozumia y 
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie 
oddzielnego za cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

 W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru 
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakrycie, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje In ynier. 
 Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem  In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od 
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. 
 Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet 
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ciowy 

 Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru cz ciowego Robót 
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje In ynier. 
 
8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, 
jako ci i warto ci. 
 Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  
wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera. 
 Odbiór ostateczny Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz c od dnia 
potwierdzenia przez In yniera zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1. 
 Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera 
i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow  i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów 
Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót uzupe niaj cych i Robót  
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych w warstwie 
cieralnej lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez Komisje, e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego 
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwa ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  
warto  wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó  odbioru ostatecznego 
Robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a   sporz dzona 

w trakcie realizacji Kontraktu 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zmienne) 
3. Recepty i ustalenia technologicznie 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina y) 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.PZJ 
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew.PZJ 
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7. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, o wietlenia itp.)oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w a cicielom urz dze . 

9. Geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz  Robót i sieci uzbrojenia terenu 
10. Kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarz dzone przez Komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d  zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zmawiaj cego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. “Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

 Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  
dla danej pozycji Kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez 
Wykonawc  w danej pozycji Kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji Kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, 
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe Robót b d  obejmowa : 

 Robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami 
 Warto  zu ytych Materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

nas Teren Budowy. 
 Warto  pracy Sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami 
 Koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 Podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej  

 Koszt dostosowania si  do wymaga  Warunków Kontraktu i Wymaga  Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnionych 
w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu oraz 

Projektem Organizacji Ruchu oraz jego utrzymanie oraz demonta  po zako czeniu robót, 
(b) Op aty/dzier awy terenu 
(c) Przygotowanie terenu 
(d) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u 
(e) Tymczasowa przebudowa urz dze  obcych 

 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawianie przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, 

barier i wiate  
(b) Utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz.414), 
2. Rozporz dzenie MGPiB z 15.12.1994r w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej(M.P. Nr 2 
z 1995r , poz. 29), 
3. Ustawa  z 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz.U Nr 14, poz.60 z pó niejszymi zmianami). 
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D-01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH  

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce odtworzenia trasy 
i punktów wysoko ciowych w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie przy 
skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
         
1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wyznaczeniu trasy i punktów 
wysoko ciowych  przy robotach zwi zanych z odbudow  przepustu. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1.Punkty g ówne trasy – punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy  
i ko cowy punkt trasy. 
1.4.2. Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz Dokumentacj  Projektow . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 
D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIA Y 

  Materia ami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów 
wysoko ciowych wg zasad niniejszej SST s : 
- paliki drewniane o rednicy 15-20 cm i d ugo ci 1.5-1.7 m oraz o rednicy 5-8 cm  i d ugo ci 0.5 m,  
- s upki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 
 
3. SPRZ T 

  Roboty zwi zane ze stabilizacj  i oznaczeniem g ównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysoko ciowych b d  wykonane r cznie. Roboty pomiarowe zwi zane z wytyczeniem oraz okre leniem 
wysoko ciowym powy szych elementów trasy wykonywane b d  specjalistycznym sprz tem geodezyjnym, 
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, aty, ta my stalowe). 
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy i punktów g ównych powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci 
pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 

  Materia y (paliki drewniane oraz s upki betonowe) mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne". 
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5.2. Zasady  wykonywania prac pomiarowych 

  Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).  Przed  
przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj  i wspó rz dne 
punktów g ównych trasy oraz reperów. W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien 
przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny 
by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

 Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne 
z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od 
rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu 
w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. 
  Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 
i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie 
powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc . 
  Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez In yniera. 
               Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone 
w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po o enie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez In yniera. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie 
trwania robót. 
        Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków 
Wykonawcy. 
 
5.3. Wyznaczenie punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych 

 Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu 
pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po o onych poza granic  
robót ziemnych Maksymalna odleg o  pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  
500 m. 
Wykonawca powinien za o y  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd u  osi trasy drogowej, a tak e przy 
ka dym obiekcie in ynierskim. 
Maksymalna odleg o  mi dzy reperami roboczymi wzd u  trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi  500 
metrów. 
             Repery robocze nale y za o y  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd u  
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za o y  w postaci s upków betonowych lub grubych 
kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 

Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by  
mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów pa stwowych. 

Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne  
i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
okre lonej w dokumentacji projektowej. 
 O  trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg o ci zale nej od 
charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e 
by  wi ksze od 5 cm. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u y  materia ów wymienionych w pkt. 2. 
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granic  robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia 
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dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera. Do wyznaczania kraw dzi 
nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w przypadku 
nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni  1 metr. Odleg o  mi dzy palikami lub 
wiechami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg o   powinna odpowiada  
odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie 
nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj  projektow . 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne Zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysoko ciowych 
nale y prowadzi  wg ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

 Sprawdzanie robót pomiarowych nale y przeprowadzi  wg nast puj cych zasad: 
a) o  drogi nale y sprawdzi  na wszystkich za amaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 
200 m na prostych, 
b) robocze punkty wysoko ciowe nale y sprawdzi  niwelatorem na ca ej d ugo ci budowanego odcinka, 
c) wyznaczenie nasypów i wykopów nale y sprawdzi  ta m  i szablonem z poziomic  co najmniej w 5 miejscach na 

ka dym kilometrze oraz w miejscach budz cych w tpliwo ci. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
  Jednostk  obmiaru jest: 
- 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysoko ciowych (obejmuj cy wykonanie wszystkich 
czynno ci zwi zanych z obs ug  geodezyjn  budowy polegaj cych na wykonaniu wszystkich niezb dnych pomiarów 
i wytycze  dla wykonania odbudowy przepustu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M.00.00.00." Wymagania ogólne". 
  Odbiór robót zwi zanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protoko u kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

 Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
  P atno ci za 1 km (kilometr) odtworzonej (wyznaczonej) trasy nale y przyjmowa  na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protoko u z kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 wyznaczenie punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce 

odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 wykonanie pomiarów bie cych w miar  post pu robot, zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 
 wszelki prace geodezyjne zwi zane z obs ug  budowy, 
 wykonanie opracowa  geodezyjnych niezb dnych do rozliczenia budowy, 
 wykonanie wszystkich czynno ci geodezyjnych zwi zanych z obs ug  budowy. 

 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, GUGiK-1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK-1979. 
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Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 
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SST D-01.02.02 
ZDJ CIE HUMUSU I PRZYPOWIERZCHNIOWEJ WARSTWY GLEBY 

1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych ze zdj ciem humusu i przypowierzchniowej warstwy  gleby w ramach odbudowy przepustu nad 
ciekiem Radawka w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem  
humusu i przypowierzchniowej warstwy gleby i obejmuj : 
- usuni cie warstwy humusu (gleby) gr. 15 cm wraz z za adunkiem i transportem materia u na wysypisko. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 

 Nie wyst puj . 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Odk ad - miejsce czasowego sk adowania (odwiezienia) do momentu ponownego wbudowania   lub innego 
zagospodarowania gruntów pozyskanych w czasie zdj cia warstwy humusu . 
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro linna zawieraj ca co najmniej 2% cz ci organicznych. 

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIA Y 

Nie wyst puj . 
 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprz t do zdj cia humusu i przypowierzchniowej warstwy gruntu 

  Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu nale y stosowa : 
- opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych, 
- spycharki, 
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- koparki i samochody samowy adowcze do transportu, 
lub inny sprz t zaakceptowany przez In yniera. 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport humusu i przypowierzchniowej warstwy gruntu 

Humus nale y pryzmowa  i przewozi  transportem samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od 
odleg o ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

Przypowierzchniow  warstw  gruntu nale y przewozi  transportem samochodowym na wysypisko.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zdj cie przypowierzchniowej warstwy gleby 

Wierzchnia warstwa przypowierzchniowa gruntu grubo ci 10 cm nie jest przewidziana do ponownego 
wykorzystania i przeznaczona jest do wywozu na wysypisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarowana zgodnie 
z ustaleniami z Inwestorem lub wskazaniami In yniera. 

Zdj cie warstwy gruntu wykona  r cznie lub mechanicznie dostosowuj c sposób wykonania do zakresu robót 
i miejsca ich wykonania. 
 
5.3. Zdj cie warstwy humusu 

Zdj cie warstwy humusu wykona  r cznie lub mechanicznie dostosowuj c sposób wykonania do zakresu robót 
i miejsca ich wykonania . 

Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni skarp i poboczy na dojazdach oraz w innych miejscach okre lonych 
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In yniera. 

Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez 
In yniera, wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia czynno ci 
zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu. 

Obj to  zdj tego humus przewidzianego do ponownego wbudowania nale y sk adowa  w regularnych 
pryzmach. Miejsca sk adowania humusu wska e Inwestor a Wykonawca zabezpieczy humus przed zanieczyszczeniem 
, a tak e naje d aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio 
po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem nieorganicznym. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

  Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola usuni cia humusu i przypowierzchniowej warstwy gleby 

Sprawdzenie    jako ci    robót    polega    na    wizualnej     ocenie    kompletno ci    usuni cia    humusu,  
przypowierzchniowej warstwy gruntu oraz gruntu z humusem pod wykonanie drogi tymczasowej dojazdowej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) dla: 
- zdj cia przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby o grubo ci podanej w dokumentacji wraz z kosztem transportu 
i przyj cia na wysypisku. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót dla zdj tej przypowierzchniowej 10 cm warstwy gruntu obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- r czne lub mechaniczne zdj cie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby z za adunkiem, transportem na 

wysypisko i op at  za przyj cie na wysypisko, 
Powy sze  ceny  obejmuj  wykonanie oznakowania i zabezpieczenie strefy robót wraz z  demonta em 

oznakowania i zabezpiecze  po wykonanych pracach oraz wykonanie robót ziemnych – prace przy pryzmowaniu 
i za adunku materia u (m3) oraz koszty czasowego sk adowania materia u. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Nie wyst puj . 
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SST D-01.02.03 
WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wyburzeniem obiektów budowlanych w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka 
w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wyburzeniem 
obiektów budowlanych i obejmuj : 
- demonta  istniej cych balustrad stalowych z kszta towników rurowych, 
- demonta  elbetowych barier drogowych, 
- rozbiórka elbetowych cian czo owych przepustu, 
- rozebranie cz ci przelotowej przepustu z prefabrykowanych rur elbetowych, 
wraz z transportem materia u z rozbiórki na wysypisko. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do wykonania robót zwi zanych z wyburzeniem obiektów 

 Do wykonania robót zwi zanych z wyburzeniem obiektów budowlanych nale y stosowa : 
 spycharki, 
 adowarki, 
 d wigi, 
 urawie samochodowe, 
 pi y mechaniczne, 
 m oty pneumatyczne, 
 koparki, 

-     samochody ci arowe, a w razie potrzeby specjalistyczny sprz t do wyburze , 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materia ów z rozbiórki 

 Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu. Wybór rodka transportu zale y od 
odleg o ci i warunków lokalnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Czynno ci wst pne 

 Roboty rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do 
których zosta o to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
 Obiekty znajduj ce si  w pasie robót drogowych, nie przeznaczone do usuni cia, powinny by  przez Wykonawc  
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Je eli obiekty, które maj  by  zachowane, zostan  uszkodzone lub zniszczone 
przez Wykonawc , to powinny one by  odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiaj cego. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

 Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów mo liwych do powtórnego wykorzystania 
powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  
Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez In yniera. 
 Je eli jest mo liwe oraz dopuszczone przez In yniera spalenie nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku 
prac rozbiórkowych, nale y je odwie  na wysypisko i zutylizowa . 
 Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu 
budowy. 
 Do y (wykopy) po usuni tych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajduj ce si  w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacj  projektow  b d  wykonywane wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. 
 Do y, w miejscach gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych, nale y wype ni  warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci . 
 Demonta  poszczególnych elementów konstrukcyjnych prowadzi  nale y przy zastosowaniu d wigów lub innych 
urz dze  gwarantuj cych bezpieczne przemieszczanie demontowanych elementów. 
 Roboty rozbiórkowe nale y prowadzi  w sposób minimalizuj cy zanieczyszczenie cieku wodnego. 
 W razie  konieczno ci wykonawca zobowi zany jest do wykonania odpowiednich zabezpiecze  na czas trwania 
robót rozbiórkowych. Bezpiecze stwo dla osób wykonuj cych roboty rozbiórkowe oraz dla osób postronnych 
i pojazdów poruszaj cych w s siedztwie budowy.  
 W razie konieczno ci Wykonawca jest zobowi zany do wykonania wszelkich zabezpiecze  gwarantuj cych 
bezpiecze stwo i zapewniaj cych mo liwo  wykonania robót rozbiórkowych.  
UWAGA: 
Wykonawca jest zobowi zany do opracowania i zatwierdzenia u projektanta projektu technicznego rozbiórki 
uwzgl dniaj cego konieczno  wykonania wszelkich zabezpiecze  zarówno wykopów jaki i wszystkich elementów 
infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obszarze robót.  
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jako ci robót wyburzeniowych 

 Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia resztek budynków i budowli, 
gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodze  elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest:  
-  m3 (metr sze cienny) wyburzonych obiektów budowlanych ( ciany czo owe przepustu, cz  przelotowa przepustu 
i innych),  
- m (metr) – zdemontowanych barier drogowych, elbetowych, 
- Mg (tona) – rozebranych balustrad stalowych,  
wraz z za adunkiem i transportem gruzu i materia ów z rozbiórki na wysypisko ustalone przez Wykonawc  z kosztami 
przyj cia materia ów na wysypisku oraz transportem materia ów z rozbiórki na z omowisko. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena robót obejmuje: 
 koszt budowy i rozbiórki dróg technologicznych dla prowadzenia rozbiórek, 
 koszt opracowania projektu wykonawczego (technologicznego prowadzenia robót rozbiórkowych – pkt. 5.3), 
 rozebranie i wyburzenie wszystkich elementów elbetowych, betonowych, stalowych,  
 ci cie mechaniczne stali zbrojeniowej, 
 odwiezienie materia u z rozbiórki, 
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia ów, 
 ewentualne zasypanie i zag szczenie gruntu w do ach (wykopach) po usuni tych obiektach, 
 wykonanie niezb dnych zabezpiecze  – konstrukcji chroni cych przed przedostaniem si  materia ów z rozbiórki 

do koryta cieku oraz gwarantuj cych bezpieczne wykonanie robót, 
 uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 koszty przyj cia materia ów z rozbiórki na wysypisko wraz z transportem, 
 uporz dkowanie terenu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Nie wyst puj . 
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SST D-01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. 
Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk  elementów 
dróg i obejmuj : 
- rozebranie istniej cej nawierzchni – warstwy bitumiczne i podbudowa z kruszywa. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprz tu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera, a w przypadku braku takich dokumentów powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera.  
 Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych zostan  
przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg nale y stosowa :  
-      spycharki, 
-      adowarki, 
-      samochody ci arowe, 
-      zrywarki, 
-      m oty pneumatyczne, 
-      pi y mechaniczne, 
-      frezarki nawierzchni, 
-      koparki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materia y uzyskane z rozbiórki mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez 

In yniera dla danego asortymentu materia u rozbiórkowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj  usuni cie z Terenu Budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacj  podan  w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskaza  
In yniera.  Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych powinny by  
tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej.  
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

 Za bezpiecze stwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Kolejne etapy 
wykonywanych robót nale y oznakowa  zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.   
 Warstwy nawierzchni nale y usuwa  przy zastosowaniu sprz tu wymienionego w pkt. 3.1. lub w sposób zalecony 
przez In yniera. Nale y zwróci  uwag , aby kraw dzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniej cymi 
by y pionowe, obci te pi  i oczyszczone.  
 Materia  z rozbiórki staje si  w asno ci  Wykonawcy. Wykonawca winien przetransportowa  go i z o y  na 
sk adowisku zaakceptowanym przez In yniera w uzgodnieniu z w a ciwymi w adzami i zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami ochrony rodowiska. 
 Materia y przeznaczone do ponownego wbudowania nale y przewie  na odk ad i zabezpieczy  do momentu ich 
ponownego wbudowania. 
 Ko ce nawierzchni przewidzianej do rozbiórki nale y przyci  pi  mechaniczn . 
UWAGA: 
W projekcie za o ono wykonanie rozbiórki nawierzchni na odcinku okre lonych na rysunkach. W przypadku konieczno ci 
wykonania wi kszego zakresu robót rozbiórkowych wynikaj cego np. z przyj tej przez wykonawc  technologii nale y 
uwzgl dni  dodatkowy koszt wykonania rozbiórki i odtworzenia nawierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady odno nie kontroli jako ci robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 

 Sprawdzenie jako ci robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  
w zakresie kompletno ci wykonywanych robót, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiaru s : 
- m2 (metr kwadratowy) – dla rozbiórek warstw konstrukcyjnych nawierzchni,  
wraz z za adunkiem i transportem gruzu i materia ów z rozbiórki na wysypisko ustalone przez Wykonawc  z kosztami 
przyj cia materia u na wysypisku.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje In ynier na budowie na zasadach okre lonych w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
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9.1. Wymagania ogólne dotycz ce p atno ci podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 P atno  za jednostk  poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych w jednostkach 
wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacj  Projektow , obmiarem robót i ocen  jako ci 
wykonania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
Dla wszystkich rozbiórek: 

-  wyznaczenie robót w terenie,  
-  wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, bada  i sprawdze , 
-  uporz dkowanie terenu rozbiórki, 
-  koszty  wywozu materia ów z rozbiórki na wysypisko z kosztem przyj cia przez wysypisko, 
-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

Dla rozbiórek warstw nawierzchni, podbudów: 
-  odci cie kraw dzi za pomoc  pi y spalinowej, 
-  ewentualne powtórne wyrównanie kraw dzi w wypadku jej uszkodzenia, 
-  rozebranie nawierzchni, podbudowy, z u o eniem w stosy. 
-   transport materia u z rozbiórki na wysypisko. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Za cznik nr 1 do zarz dzenia Ministrów 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn trznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.  
 
  10.1 Normy 

1
. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2
. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

3
. 

PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia. 
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D-02.00.01 
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie przy 
skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.2. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach przebudowy 
przepustu i obejmuj : 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) budow  nasypów drogowych, 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i d ugotrwa ym 
osiadaniem pod obci eniem. 
1.4.11. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie wykazuj  
zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj  wytrzyma o  na ciskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po o one w obr bie pasa robót drogowych. 
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po o one poza pasem robót drogowych. 
1.4.15. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow . 
1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:  

ds

d
sI  
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gdzie: 
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, s u ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.17. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg 
wzoru: 

10

60

d
dU  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.18. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I  

gdzie: 
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, 
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, 
 
1.4.19. Geosyntetyk - materia  stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych 
w ókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 
charakteryzuj cy si  mi dzy innymi du  wytrzyma o ci  oraz wodoprzepuszczalno ci , zgodny z PN-ISO10318:1993 
, PN-EN-963:1999. 
Geosyntetyki obejmuj : geotkaniny, geow ókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, 
zgodnie z wytycznymi IBDiM. 
1.4.20. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

     Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Podzia  gruntów 

 Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1. 
 Podzia  gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 „Wykonanie 
wykopów”. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera. 
 Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b d c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, 
zosta y za zgod  In yniera wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa 
nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej 
obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez In yniera. 
 Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w SST D-02.03.01 „Wykonanie wykopów”, 
powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków 
Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. In ynier mo e nakaza  pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci. 
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3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do robót ziemnych 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania 
z nast puj cego sprz tu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.), 
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do rodzaju gruntu 
(materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg o ci transportu. Wydajno  rodków 
transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materia u). 
 Zwi kszenie odleg o ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg o ci nie zosta y wcze niej 
zaakceptowane na pi mie przez In yniera. 
 
4.3. Transport i sk adowanie geosyntetyków 

Wykonawca powinien zadba , aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków 
by y wykonywane w sposób nie powoduj cy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodze . Geosyntetyki wra liwe 
na wiat o s oneczne powinny pozostawa  zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze ni  
 10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  + 1 cm i -3 cm. 

 Szeroko  górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm, 
a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej 
tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza   10 cm przy pomiarze at  
3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce nierówno ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo ci 
skarp, powinny by  okre lone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. 
 Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  
nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny 
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koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony 
grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety. 
 W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod u ny i nada  przekrojom poprzecznym 
spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  
2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia 
wykopu w czasie post pu robót ziemnych. 
 ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST. 
Szeroko  dna i g boko  rowu nie mog  ró ni  si  od wymiarów projektowanych o wi cej ni   5 cm. Dok adno  
wykonania skarp rowów powinna by  zgodna z okre lon  dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. „Wykonanie 
nasypów”. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji 
okre lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj  projektow . 
 Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
- w a ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych, 
- w a ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót 
 Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w pkcie 6 SST D-02.01.01 
„Wykonanie nasypów” oraz D-02.03.01 „Wykonanie wykopów”. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 

1 Pomiar szeroko ci korpusu ziemnego Pomiar ta m , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic  
lub niwelatorem, w odst pach co 200 m na 

2 Pomiar szeroko ci dna rowów prostych, w punktach g ównych uku, co 100 m na ukach 
oR  100 m co 50 m na ukach o R  100 m 

3 Pomiar rz dnych powierzchni korpusu ziemnego oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci 
4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równo ci powierzchni korpusu  
6 Pomiar równo ci skarp  
7 Pomiar spadku pod u nego powierzchni korpusu 

lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m oraz 
w punktach w tpliwych 

8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u o onej 
warstwy lecz nie rzadziej ni  w trzech punktach na 1000 
m2 warstwy 
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6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego 

 Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm. 
6.3.3. Szeroko  dna rowów 

 Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   5 cm. 

6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego 

 Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1 
cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia 
wyra onego tangensem k ta. 
 
6.3.6. Równo  korony korpusu 

 Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm. 

6.3.7. Równo  skarp 

 Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza   10 cm. 

6.3.8. Spadek pod u ny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek pod u ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub 
+1 cm. 
 
6.3.9. Zag szczenie gruntu 

 Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by  zgodny z za o onym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo na okre li  wska nika zag szczenia nale y 
okre li  wska nik odkszta cenia I0, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998. 
 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan  
odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In yniera 
Wykonawca wymieni je na w a ciwe, na w asny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 
 Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj c  zasadniczego wp ywu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w SST D-02.01.01 „Wykonanie nasypów” oraz D-
02.03.01 „Wykonanie wykopów”. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów, 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej, 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia, 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne, 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego, 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych 

i pod o a przez obci enie p yt , 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
   
10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja bada  pod o a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
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D-02.01.01 
WYKONANIE NASYPÓW 

1. WST P 

1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem nasypów w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie 
przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
przepustu i obejmuj  wykonanie nast puj cych czynno ci: 
- wykonanie zasypki przepustu, 
- wykonanie poszerzenia nasypu oraz uformowanie skarp cieku. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-02.00.01 
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Grunty i materia y do nasypów 

 Grunty i materia y dopuszczone do budowy nasypów powinny spe nia  wymagania okre lone w PN-S-02205 
:1998. 
 Grunty i materia y do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Tablica 1. Przydatno  gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrze eniem Tre  zastrze enia 
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1. Rozdrobnione grunty skaliste 
mi kkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
b d  wype nione gruntem lub 
materia em drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
py y piaszczyste i py y 

- gdy b d  wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyj tkiem 
pylastych piasków próchniczych 

- do nasypów nie wy szych ni  3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL <35% 

- w miejscach suchych lub 
przej ciowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwi z e, gliny 
zwi z e i gliny pylaste zwi z e oraz 
inne grunty o granicy p ynno ci wL 
od 35 do 60% 

- do nasypów nie wy szych ni  3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawarto ci frakcji i owej ponad 2% 

- gdy zwierciad o wody gruntowej 
znajduje si  na g boko ci wi kszej 
od kapilarno ci biernej gruntu 
pod o a 

8. u le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatno ci na 
rozpad – cznie straty masy do 
5%, 

9. I o upki przyw glowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostan  
wype nione materia em 
drobnoziarnistym, 

Na dolne warstwy nasypów poni ej 
strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki 
2. wiry i pospó ki, równie  
gliniaste 
3. Piaski grubo, rednio i 
drobnoziarniste, naturalne i amane 
4. Piaski gliniaste z domieszk  
frakcji wirowo-kamienistej 
(morenowe) o wska niku 
ró noziarnis-to ci U 15 
5. u le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych zwa ów 
(powy ej 5 lat) 
6. upki przyw g owe przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawarto ci frakcji i owej poni ej 
2% 

10. Popio y lotne i mieszaniny 
popio owo- u lowe 

- gdy zalegaj  w miejscach suchych 
lub s  izolowane od wody 

1. wiry i pospó ki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Py y piaszczyste i py y 
4. Gliny o granicy p ynno ci 
mniejszej ni  35% 
5. Mieszaniny popio owo- u lowe 
z w gla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawarto ci frakcji i owej 2% 

 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popio y 
itp. 
 

7. u le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1%, 

Na górne warstwy nasypów w 
strefie przemarzania 

1. wiry i pospó ki 
2. Piaski grubo i rednioziarniste 
3. I o upki przyw glowe 
przepalone zawieraj ce mniej ni  
15% ziarn mniejszych od 0,075 
mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadaj cym 
pospó kom lub wirom 

8. Piaski drobnoziarniste - o wska niku no no ci wno >10 

W wykopach i miejscach zerowych 
do g boko ci przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty w tpliwe i wysadzinowe 
- gdy s  ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popio ami itp.) 

 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”. 
 
3.2. Dobór sprz tu zag szczaj cego 

 W tablicy 2 podano, dla ró nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego. 
Sprz t do zag szczania powinien by  zatwierdzony przez In yniera. 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego  

 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urz dze  

niespoiste: piaski, 
wiry, pospó ki 

spoiste: py y gliny, 
i y 

gruboziarniste 
i kamieniste 

Uwagi               
o przydat- 
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zag szczaj cych grubo  
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej  
n *** 

grubo  
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej  
n *** 

grubo  
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przej  
n *** 

no ci maszyn 

Walce statyczne 
g adkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
oko kowane * 

- - 0,2 do 
0,3 

8 do 12 0,2 do 
0,3 

8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 
0,4 

6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
g adkie ** 

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 
0,4 

3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
oko kowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 
0,4 

6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zag szczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzaj ce 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 
0,3 

3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 
1 do 10 Mg 
zrzucane z 

wysoko ci od 5 do 
10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 
10 

uderze
 w 

punkt 

 
1,0 do 

4,0 

3 do 6 
uderze  
w punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderze  
w punkt 

 

*) Walce statyczne s  ma o przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie nale y zag szcza  warstwy grubo ci  15 cm, cie sze warstwy nale y zag szcza  statycznie. 
***) Warto ci orientacyjne, w a ciwe nale y ustali  na odcinku do wiadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zag szczania górnych warstw pod o a. Zalecane do codziennego wyg adzania (przywa owania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj  si  do gruntów nawodnionych. 
3) Ma o przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne s  walce rednie i ci kie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ci kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospó ek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w skich przekopów. 
 
4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno by  wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 
kontraktowych lub przez In yniera. Je eli miejsce to zosta o wybrane przez Wykonawc , musi by  ono zaakceptowane 
przez In yniera. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno by  tak dobrane, eby zapewni  przewóz lub przemieszczanie gruntu na 
jak najkrótszych odleg o ciach. O ile to mo liwe, transport gruntu powinien odbywa  si  w poziomie lub zgodnie ze 
spadkiem terenu. Ukopy mog  mie  kszta t poszerzonych rowów przyleg ych do korpusu. Ukopy powinny by  
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu mo e rozpocz  si  dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatno ci zalegaj cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi mie przez In yniera. G boko  
na jak  nale y oceni  przydatno  gruntu powinna by  dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by  odspajane, chyba e wymaga tego dost p do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawc  grunty nieprzydatne powinny by  
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In yniera. Roboty te b d  w czone do 
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obmiaru robót i op acone przez Zamawiaj cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych by o 
konieczne i zosta o potwierdzone przez In yniera. 
 Dno ukopu nale y wykona  ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo liwego sp ywu wody. O ile to konieczne, 
ukop (dokop) nale y odwodni  przez wykonanie rowu odp ywowego. 
 Je eli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo e on narusza  stateczno ci zbocza. 
 Dno i skarpy ukopu po zako czeniu jego eksploatacji powinny by  tak ukszta towane, aby harmonizowa y 
z otaczaj cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale y przeprowadzi  rekultywacj  wed ug odr bnej dokumentacji 
projektowej. 
 
5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie pod o a w obr bie podstawy nasypu 

 Przed przyst pieniem do budowy nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy  roboty przygotowawcze. 

5.3.1.1. Wyci cie stopni w zboczu 

 Je eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi ksze ni  1:5 nale y, dla zabezpieczenia 
przed zsuwaniem si  nasypu, wykona  w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynosz cym oko o  4%   1% 
i szeroko ci od 1,0 do 2,5 m. 
5.3.1.2. Zag szczenie gruntu i no no  w pod o u nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w strefie 
pod o a nasypu, do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je eli warto  wska nika zag szczenia jest mniejsza ni  
okre lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog ci  pod o e tak, aby powy sze wymaganie zosta o spe nione. 
 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 3 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie 
zag szczanie pod o a, to nale y podj  rodki w celu ulepszenia gruntu pod o a, umo liwiaj ce uzyskanie 
wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. 
Tablica 3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod o a nasypów do g boko ci 0,5 m od powierzchni 

terenu 
Nasypy Minimalna warto  Is dla: 

o wysoko ci, autostrad innych dróg 
m i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu 

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 
do 2 1,00 0,97 0,95 

ponad 2 0,97 0,97 0,95 
  

Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu pod o a nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 
modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998  rysunek 3. 

 
5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w pod o u nasypów 

 Je eli  nasyp  ma  by  budowany  na  powierzchni  ska y  lub  na  innej  g adkiej  powierzchni,  to  przed  
przyst pieniem do budowy nasypu powinna ona by  rozdrobniona lub spulchniona na g boko  co najmniej 15 cm, 
w celu poprawy jej powi zania z podstaw  nasypu. 
 
5.3.2. Wybór gruntów i materia ów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materia ów do wykonania nasypów powinien by  dokonany z uwzgl dnieniem zasad 
podanych w pkcie 2. 
 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny by  wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod u nego, które 
okre lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
In yniera. 
 W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega  nast puj cych 
zasad: 
a) Nasypy nale y wykonywa  metod  warstwow , z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by  

wznoszone równomiernie na ca ej szeroko ci. 
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b) Grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i sprz tu 
u ywanego do zag szczania. Przyst pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi  dopiero po 
stwierdzeniu przez In yniera prawid owego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o ró nych w a ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo ci na ca ej 
szeroko ci nasypu. Grunty spoiste nale y wbudowywa  w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa  poziomo, a warstwy gruntu ma o przepuszczalnego 
(o wspó czynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni oko o 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany 
w terenie p askim spadek powinien by  obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by  
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszta towanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwia  lokalne 
gromadzenie si  wody. 

e) Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by  ukszta towane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza 
nasyp z zastosowaniem cieku. Takie ukszta towanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym nasyp. 

f) Górn  warstw  nasypu, o grubo ci co najmniej 0,5 m nale y wykona  z gruntów niewysadzinowych, o wska niku 
wodoprzepuszczalno ci K10  6 10 –5 m/s i wska niku ró noziarnisto ci U  5. Je eli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich w a ciwo ciach, In ynier mo e wyrazi  zgod  na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez 
stabilizacj  cementem, wapnem lub popio ami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku 
no no ci i mrozoodporno ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj cej na rozbudowaniu 
podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo ci co 
najmniej 0,5 m powy ej najwy szego poziomu wody, nale y wykona  z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popio ów lotnych, warstw  pod popio ami, grubo ci 0,3 do 0,5 m, nale y wykona  
z gruntu lub materia ów o du ej przepuszczalno ci. Górnej powierzchni warstwy popio u nale y nada  spadki 
poprzeczne 4% 1% wed ug poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by  bezzw ocznie wbudowany w nasyp. In ynier mo e 
dopu ci  czasowe sk adowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemys owych 
 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemys owych powinno 
odbywa  si  wed ug jednej z ni ej podanych metod, je li nie zosta o okre lone inaczej w dokumentacji projektowej, 
SST lub przez In yniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemys owych z wype nieniem 

wolnych przestrzeni 
 Ka d  roz o on  warstw  materia ów gruboziarnistych o grubo ci nie wi kszej ni  0,3 m, nale y przykry  
warstw  wiru, pospó ki, piasku lub gruntu (materia u) drobnoziarnistego. Materia em tym wskutek zag szczania 
(najlepiej sprz tem wibracyjnym), wype nia si  wolne przestrzenie mi dzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie 
budowania nasypów mo na stosowa  ska y oraz odpady przemys owe, które s  mi kkie (zgodnie z charakterystyk  
podan  w tablicy 1). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemys owych bez wype nienia 

wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane wed ug tej metody powinny by  zbudowane z materia ów mrozoodpornych. 
Warstwy te nale y oddzieli  od pod o a gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu oko o 10-centymetrow  
warstw  wiru, pospó ki lub nieodsianego kruszywa amanego, zawieraj cego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 
mm i spe niaj cych warunek: 

4 d85  D15  4 d15 
gdzie: 
d85 i d15 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu pod o a lub gruntu górnej warstwy nasypu 

(mm), 
D15 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materia u gruboziarnistego (mm). 
 Cz ci nasypów wykonywane t  metod  nie mog  si ga  wy ej ni  1,2 m od projektowanej niwelety nasypu. 
c) Warstwa oddzielaj ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 Rol  warstw oddzielaj cych mog  równie  pe ni  warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do 
u ycia w tym celu powinny posiada  aprobat  techniczn , wydan  przez uprawnion  jednostk . W szczególno ci 
wymagana jest odpowiednia wytrzyma o  mechaniczna geotekstyliów, uniemo liwiaj ca ich przebicie przez ziarna 
materia u gruboziarnistego oraz odpowiednie w a ciwo ci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyleg ych warstw. 
 
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na d ugo ci równej d ugo ci klina od amu, 
zaleca si  stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 
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 Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mog  by  
stosowane wiry, pospó ki, piaski rednioziarniste i gruboziarniste, owska niku ró noziarnisto ci U 5 i 
wspó czynniku wodoprzepuszczalno ci k10  10 -5 m/s. 
 W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nale y spe ni  wymagania ogólne, sformu owane w pkcie 
5.3.3.1. Wska nik zag szczenia gruntu Is powinien by  nie mniejszy ni  1,00 na ca ej wysoko ci nasypu (dla autostrad 
i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 
 
5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obr bie przepustów nale y wykonywa  jednocze nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze 
zag szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si  wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów 
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas 
wykonania nasypu w obr bie  przekopu nale y   uwzgl dni  wymagania okre lone  w       pkcie 5.3.3.6. 
 
5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochy o ci od 1:5 do 1:2 nale y zabezpieczy  nasyp przed zsuwaniem si  
przez: 
a) wyci cie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powy ej nasypu. 
 Przy pochy o ciach zbocza wi kszych ni  1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno ci nasypu przez 
podparcie go murem oporowym. 
 
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniej cego nasypu nale y wykonywa  w jego skarpie stopnie o szeroko ci do 1,0 m. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi  4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wyci cie stopni obowi zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyleg ych cz ci nasypu, wykonanych 
z gruntów o ró nych w a ciwo ciach lub w ró nym czasie. 
 
5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

 Nasypy na bagnach powinny by  wykonane wed ug oddzielnych wymaga , opartych na: 
a) wynikach bada  g boko ci, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach bada  próbek gruntu bagiennego z uwzgl dnieniem okre lenia rodzaju gruntu wype niaj cego bagno, 

wspó czynników filtracji, bada  edometrycznych, wilgotno ci itp., 
c) obliczeniach stateczno ci nasypu, 
d) obliczeniach wielko ci i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
 W czasie wznoszenia korpusu metod  warstwow  obowi zuj  ogólne zasady okre lone w pkcie 5.3.3.1. 
 
5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno  gruntu przekracza warto  dopuszczaln , to 
znaczy jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  10% jej warto ci. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uk ada  nast pnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie mo na przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zako czeniu robót ziemnych powinny by  równe i mie  spadki potrzebne do prawid owego odwodnienia, 
wed ug pktu 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie nale y pozostawia  nie zag szczonej warstwy do dnia nast pnego. Je eli warstwa 
gruntu niezag szczonego uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy  jej i zag ci  w czasie 
zaakceptowanym przez In yniera, to mo e on nakaza  Wykonawcy usuni cie wadliwej warstwy. 
 
5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo liwe osi gni cie 
w nasypie wymaganego wska nika zag szczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza si  wbudowania w nasyp gruntów zamarzni tych lub gruntów przemieszanych ze niegiem lub 
lodem. 
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 W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by  przerwane. Przed wznowieniem prac 
nale y usun  nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarz a, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem zag szcza  ani 
uk ada  na niej nast pnych warstw. 
 
5.3.4. Zag szczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zag szczania gruntu 

 Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej roz o eniu, powinna by  zag szczona z zastosowaniem sprz tu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków. 
 Roz o one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. 
 
5.3.4.2. Grubo  warstwy 

 Grubo  warstwy zag szczonego gruntu oraz liczb  przej  maszyny zag szczaj cej zaleca si  okre li  
do wiadczalnie dla ka dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 
 Orientacyjne warto ci, dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych maszyn 
do zag szczania podano w pkcie 3. 
 
 
5.3.4.3. Wilgotno  gruntu 

 Wilgotno  gruntu w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj : 
a) w gruntach niespoistych   2 % 
b) w gruntach ma o i rednio spoistych +0 %,  2 % 
c) w mieszaninach popio owo- u lowych +2%,  4 % 

 Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza  laboratoryjnie, z cz stotliwo ci  okre lon  w pktach 
6.3.2 i 6.3.3. 
 
5.3.4.4. Wymagania dotycz ce zag szczania 

 W zale no ci od uziarnienia stosowanych materia ów, zag szczenie warstwy nale y okre la  za pomoc  
oznaczenia wska nika zag szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia. 
 Kontrol  zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia, okre lonych 
zgodnie z norm  PN-S-02205:1998, nale y stosowa  tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo liwe 
okre lenie wska nika zag szczenia Is, wed ug BN-77/8931-12. 
 Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony wed ug normy BN-77/8931-12, powinien na ca ej 
szeroko ci korpusu spe nia  wymagania podane w tablicy 4. 
Tablica 4. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna warto  Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
nasypu i dróg 

ekspresowych 
kategoria 

ruchu 
KR3-KR6 

kategoria 
ruchu 

KR1-KR2 
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Ni ej le ce warstwy nasypu do g boko ci 
od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 

1,00 
- 

 
 
- 

1,00 

 
 
- 

0,97 
Warstwy nasypu na g boko ci od powierz- 

chni robót ziemnych poni ej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

0,97 
- 

 
 
- 

0,97 

 
 
- 

0,95 
 
 Jako zast pcze kryterium oceny wymaganego zag szczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wska nika zag szczenia, przyjmuje si  warto  wska nika odkszta cenia I0 okre lonego zgodnie z norm  PN-S-
02205:1998. 
Wska nik odkszta cenia nie powinien by  wi kszy ni : 

a) dla wirów, pospó ek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej warto ci Is 1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej warto ci Is 1,0, 
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d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (py ów, glin pylastych, glin zwi z ych, i ów – 
2,0, 

e) dla gruntów ró noziarnistych ( wirów gliniastych, pospó ek gliniastych, py ów piaszczystych, piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi z ych) – 3,0, 

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie bada  poligonowych. 

 Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce, to Wykonawca powinien 
spulchni  warstw , doprowadzi  grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie zag ci . Je eli powtórne zag szczenie 
nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia, Wykonawca powinien usun  warstw  i wbudowa  
nowy materia , o ile In ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawid owego zag szczenia warstwy. 
 
5.3.4.5. Próbne zag szczenie 

 Odcinek do wiadczalny dla próbnego zag szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by  
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym uk ada si  grunt czterema pasmami o szeroko ci od 3,5 do 4,5 
m ka de. Poszczególne  warstwy uk adanego gruntu powinny mie  w ka dym pasie inn  grubo  z tym, e wszystkie 
musz  mie ci  si  w granicach w a ciwych dla danego sprz tu zag szczaj cego. Wilgotno  gruntu powinna by  
równa optymalnej z tolerancj  podan  w pkcie 5.3.4.3. Grunt u o ony na poletku wed ug podanej wy ej zasady 
powinien by  nast pnie zag szczony, a po ka dej serii przej  maszyny nale y okre li  wska niki zag szczenia,  
dopuszczaj c stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi ciomierz udarowy po ich 
skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
 Oznaczenie wska nika zag szczenia nale y wykona  co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 
powinny umo liwi  ustalenie wska nika zag szczenia w dolnej cz ci warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych 
wyników zag szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si  wyboru sprz tu i ustala si  potrzebn  
liczb  przej  oraz grubo  warstwy rozk adanego gruntu. 
 
5.4. Odk ady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odk adów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotycz  post powania z gruntami lub innymi materia ami, które zosta y 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b d  wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
zwi zanych z tras  drogow . 
 Grunty lub inne materia y powinny by  przewiezione na odk ad, je eli: 
a) stanowi  nadmiar obj to ci w stosunku do obj to ci gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) s  nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi zanych z budow  trasy drogowej, 
c) ze wzgl du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materia ów 

pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca mo e przyj , e zachodzi jeden z podanych wy ej przypadków tylko wówczas, gdy zosta o to 
jednoznacznie okre lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez In yniera. 
 
5.4.2. Lokalizacja odk adu 

 Je eli pozwalaj  na to w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do przewiezienia na odk ad, materia y te 
powinny by  w razie mo liwo ci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania do ów i sztucznych wyrobisk oraz do 
ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  
i odpowiednimi zasadami, dotycz cymi wbudowania i zag szczania gruntów oraz wskazówkami In yniera. 
 Je eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj to ci w sposób okre lony powy ej, materia y te 
nale y przewie  na odk ad. 
 Lokalizacja odk adu powinna by  wskazana w dokumentacji projektowej lub przez In yniera. Je eli miejsce 
odk adu zosta o wybrane przez Wykonawc , musi by  ono zaakceptowane przez In yniera. Niezale nie od tego, 
Wykonawca musi uzyska  zgod  w a ciciela terenu. 
 Je eli odk ady s  zlokalizowane wzd u  odcinka trasy przebiegaj cego w wykopie, to: 
a) odk ady mo na wykona  z obu stron wykopu, je eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 

odleg o  podnó a skarpy odk adu od górnej kraw dzi wykopu powinna wynosi : 
 nie mniej ni  3 m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej ni  5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odk ad nale y wykona  tylko od 
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz cym ponad 20%, odk ad nale y zlokalizowa  poni ej wykopu, 
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d) na odcinkach zagro onych przez zasypywanie drogi niegiem, odk ad nale y wykona  od strony najcz ciej 
wiej cych wiatrów, w odleg o ci ponad 20 m od kraw dzi wykopu. 

 Je li odk ad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usuni ty przez Wykonawc  na jego koszt, wed ug wskaza  In yniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj ce z ewentualnych uszkodze  rodowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obci aj  Wykonawc . 
 
5.4.3. Zasady wykonania odk adów 

 Wykonanie odk adów, a w szczególno ci ich wysoko , pochylenie, zag szczenie oraz odwodnienie powinny 
by  zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Je eli nie okre lono inaczej, nale y 
przestrzega  ustale  podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odk ad powinien by  uformowany w pryzm  
o wysoko ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 Odk ady powinny by  tak ukszta towane, aby harmonizowa y z otaczaj cym terenem. Powierzchnie odk adów 
powinny by  obsiane traw , obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na u ytki rolne lub le ne, zgodnie 
z dokumentacj  projektow . 
 Odspajanie materia u przewidzianego do przewiezienia na odk ad powinno by  przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo liwiaj  jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformu owanymi w tym 
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez In yniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odk ad Wykonawca powinien upewni  si , e spe nione s  warunki 
okre lone w pkcie 5.4.1. Je eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odk ad przez Wykonawc , zajdzie 
konieczno  dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynno ci w ca o ci obci a 
Wykonawc . 
Przy wykonywaniu zasypki i fundamentu nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
- zasypka powinna by  wykonywana równomiernie i równocze nie z obu stron rury, 
- zasypka powinna by  wykonywana warstwami o grubo ci max. 30 cm, a w strefach pachwinowych max. 20 cm, 
- podczas  zag szczania   zasypki nale y kontrolowa  rz dne posadowienia przepustu nie dopuszczaj c do jego 
wypychania. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi 
w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nale y zwróci  
szczególn  uwag  na sprawdzenie: 
a) zgodno ci rodzaju gruntu z okre lonym w dokumentacji projektowej i SST, 
b) zachowania kszta tu zboczy, zapewniaj cego ich stateczno , 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako czeniu eksploatacji ukopu. 
 
6.3. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje bada  i pomiarów 

 Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi 
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag szczenia nasypu, 
d) pomiary kszta tu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu, 
 
6.3.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na próbkach pobranych 
z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z nowego ród a, jednak nie rzadziej ni  
jeden raz na 3000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li  nast puj ce w a ciwo ci: 
 sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 



„Projekt odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie  
przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln ” 

 

49                                                                                                          Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. 

 zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
 wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481:1988, 
 wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 
 granic  p ynno ci, wg PN-B-04481:1988, 
 kapilarno  biern , wg PN-B-04493:1960, 
 wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

 
6.3.3. Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj  na sprawdzeniu: 
a) prawid owo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych w a ciwo ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka dej warstwy, 
c) grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; badania nale y przeprowadzi  nie rzadziej ni  jeden 

raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych wed ug pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ogranicze  okre lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycz cych wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 
 
6.3.4. Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod o a nasypu 

 Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod o a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci 
wska nika zag szczenia Is lub stosunku modu ów odkszta cenia z warto ciami okre lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. 
Do bie cej kontroli zag szczenia dopuszcza si  aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wska nika zag szczenia Is powinno by  przeprowadzone wed ug normy BN-77/8931-12, 
oznaczenie modu ów odkszta cenia wed ug normy PN-S-02205:1998. 
 Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa  nie rzadziej ni : 
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego i wtórnego modu u 

odkszta cenia. 
 Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawid owo  zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pod o a pod nasypem powinna by  potwierdzona przez 
In yniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
6.3.5. Pomiary kszta tu nasypu 

 Pomiary kszta tu nasypu obejmuj  kontrol : 
 prawid owo ci wykonania skarp, 
 szeroko ci korony korpusu. 

 Sprawdzenie prawid owo ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami 
dotycz cymi pochyle  i dok adno ci wykonania skarp, okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 
5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko ci  wynikaj c  z wymiarów geometrycznych korpusu, okre lonych 
w dokumentacji projektowej. 
 
6.4. Sprawdzenie jako ci wykonania odk adu 

 Sprawdzenie wykonania odk adu polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w pktach 2 
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) prawid owo  usytuowania i kszta t geometryczny odk adu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) w a ciwe zagospodarowanie (rekultywacj ) odk adu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych. 
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 Obj to  ukopu i dokopu b dzie ustalona w metrach sze ciennych jako ró nica ogólnej obj to ci nasypów 
i ogólnej obj to ci wykopów, pomniejszonej o obj to  gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, 
z uwzgl dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku obj to ci gruntu w stanie rodzimym do obj to ci 
w nasypie. 
 Obj to  nasypów b dzie ustalona w metrach sze ciennych na podstawie oblicze  z przekrojów poprzecznych, 
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni ciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 Obj to  odk adu b dzie okre lona w metrach sze ciennych na podstawie obmiaru jako ró nica obj to ci 
wykopów,  powi kszonej o obj to  ukopów i obj to ci nasypów, z uwzgl dnieniem spulchnienia gruntu i zastrze e  
sformu owanych w pkcie 5.4. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i za adunek na rodki transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu, 
 zag szczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywacj  dokopu i terenu przyleg ego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast pnie ich rozebranie, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
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D-02.01.01d 
WZMOCNIENIE POD O A – PALE BETONOWE 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem wzmocnienia pod o a w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka 
w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych ze wzmocnieniem pod o a gruntowego i obejmuj : 
- wykonanie wzmocnienia pod o a pod posadowienie awy fundamentowej przepustu poprzez wykonanie pali 
elbetowych o rednicy Ø24 cm, wierconych w rurach obsadowych wyci ganych z betonu B30 o d ugo ci 

L=8,00 m i L=10,00 m. 
Pale betonowe wykonuje si  pod konstrukcj  fundamentu lub w bezpo redniej jego blisko ci w celu 

przeniesienia: 
- ca kowitych obci e  pionowych i poziomych, 
- cz ci obci e  wynikaj cych z niedoboru no no ci istniej cego fundamentu. 

W zakres prac obj tych niniejsz  Specyfikacj  wchodz  nast puj ce roboty: 
- wykonanie rur os onowych, 
- wbicie rur, 
- wbudowanie zbrojenia, 
- wbudowanie betonu, 
- odzyskanie rur stalowych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
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Pale betonowe – pale wykonywane z u yciem rur stalowych odzyskiwanych, wbijanych w grunt uderzeniami 
m ota. Rury s  zamkni te od do u tracon  p yt  stalow  w podstawy rury. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

1.4.1. Za o enia ogólne 

Pale powinny by  wykonywane zgodnie z Dokumentacj  Projektow . Wykonawca robot jest 
odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami 
przedstawiciela nadzoru robot ze strony Zamawiaj cego. W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodno ci 
warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie, nale y, w uzgodnieniu z In ynierem i Nadzorem 
autorskim, odpowiednio skorygowa  liczb  i wymiary pali. Ta sama procedura dotyczy przypadku, gdy w 
trakcie wykonywania pali natrafi si  na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, k ody drewna, ska  tward  
itp.) 

 
1.4.2. Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje si  pale betonowe powinna zawiera :  
- dokumentacj  bada  pod o a, podaj c  budow  geologiczn , parametry geotechniczne warstw gruntu, 
poziomy wyst powania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalno ci warstw oraz 
sk adzie chemicznym wód i agresywno ci rodowiska, 
- projekt wykonawczy fundamentu palowego lub wzmocnienia istniej cego fundamentu, 

Dokumentacja technologiczna powinna by  opracowana przez specjalistyczne przedsi biorstwo 
wykonuj ce pale betonowe albo przez nie uzgodniona. 
1.4.3. Kierownictwo i nadzór robot 

W czasie robot nale y zapewni  dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony 
Zamawiaj cego. Niezb dna jest obecno  odpowiedzialnego kierownika robot lub jego kompetentnego 
zast pcy. Przebieg robot powinien by  bie co dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach pali. 

 
1.4.4. Inne wymagania 

W kwestiach nie b d cych przedmiotem specyfikacji, nale y przestrzega  wymaga  dla robot 
ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robot. 
 
2. Materia y 

2.1. Rury stalowe 

Do wykonania rury os onowej stosuje si  dowolne rury nowe lub staro-u yteczne, wykonane ze stali 
spawalnej o grubo ci cianki minimum 4 mm. Blacha zamykaj ca rur  od spodu powinna by  wykonana ze 
stali spawalnej o grubo ci co najmniej 5 mm. 

 
2.2. Beton 

Do uformowania trzonu pala we wbitej w grunt rurze stalowej stosuje si  beton klasy C25/30 (B 30) 
o konsystencji plastycznej. 
 
3. SPRZ T 

Sprz t winien by  zgodny z instrukcj  wykonawcz  sporz dzon  przez Wykonawc . Zastosowany 
sprz t podlega akceptacji przez In yniera. Do wykonywania pali betonowych mo na stosowa  dowolny sprz t 
(koparki linowe, urawie itp.), posiadaj cy mo liwo  swobodnego opuszczania ci aru – m ota. M ot 
powinien mie  ci ar zapewniaj cy uzyskanie za o onej g boko ci i/lub podanego w projekcie wp du. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
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Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów do wykonania pali betonowych powinny 
odbywa  si  tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny. 
 
4.2. rodki transportu 

Transport materia ów, urz dze  pomocniczych i sprz tu mo e odbywa  si  odpowiednimi rodkami 
transportu, zaakceptowanymi przez In yniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca, na yczenie Zlecaj cego, wykona nast puj ce opracowania robocze: 
- instrukcja technologiczna, 
- projekt organizacji robot, zawarty w Programie Zapewnienia Jako ci. 
Instrukcja technologiczna winna zawiera  dobór wszystkich parametrów wykonawczych niezb dnych dla 
wykonania pali oraz okre lenie sposobu monitorowania wykonania pali w dostosowaniu do zasad podanych w 
normie PN-EN 12699. W projekcie organizacji robot nale y m.in. okre li  wszystkie niezb dne zabiegi 
organizacyjne i technologiczne, zapewniaj ce doj cie ze sprz tem w miejsce wykonywania robot. Powy sze 
opracowania robocze Wykonawca przedk ada In ynierowi do akceptacji. 
 
 
 
 
 
5.2.Przygotowanie terenu 

Pale wykonuje si  z poziomu terenu (wykopu) chyba, e w Dokumentacji zaznaczono inaczej. 
Dotyczy to tak e przypadków, gdy przed wykonaniem pali wymagane jest cz ciowe wykonanie nasypu. 
Zakres i poziom wykonania wymaganego nasypu niezb dnego do wykonania robót okre la Wykonawca. 
 
5.3. Wykonanie pali 

5.3.1. Wyznaczenie osi pali 

Punkty wyznaczaj ce osie pali powinny by  oznaczone w sposób trwa y. Szkic z podaniem oznacze  i 
odleg o ci pomiarowych nale y w czy  do Dziennika Budowy. 

 
5.3.2. Przygotowanie rur os onowych 

Rury s  spawane w odcinki odpowiadaj ce d ugo ci pali. W przypadku pali o znacznych d ugo ciach 
mo liwe jest dospawanie rury do odcinka wbitego w grunt. Dotyczy to równie  sytuacji, gdy wbity odcinek nie 
uzyska projektowanego wp du oraz, gdy z uwagi na ograniczon  wysoko  robocz  nie mo na u y  d ugich 
rur. Rury posiadaj  tracone dno. W przypadku spodziewanych przeszkód w gruncie lub oparcia pali na stropie 
ska  dno rury mo na zako czy  ostrzem.  

 
5.3.3. Wbicie uprzednio przygotowanej rury obsadowej 

Ustawion  rur  z traconym dnem ustawia si  w miejscu wykonania pala przyst puj c do jego 
pogr ania. W razie potrzeby rur  mo na przed u y  kolejnymi odcinkami. Pal wbija si  na wymagan  
g boko  lub do osi gni cia za o onego wp du. Nast pnie w rurze formuje si  betonowy lub elbetowy trzon 
pala. 

 
5.3.4. Betonowanie pala 

Rur  wype nia si  mieszank  betonow  o konsystencji plastycznej. Sposób uk adania mieszanki 
betonowej powinien zapobiega  jej rozsegregowaniu oraz zapewni  dok adne wype nienie rury i otulenie 
zbrojenia. W trakcie betonowania odzyskuje si  stalow  rur . 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Zakres kontroli 

Sprawdzenie przygotowania terenu nale y przeprowadza  na zgodno  z odpowiednim punktem 
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przes anek napotkania nie zinwentaryzowanych urz dze  
lub instalacji, otwory do g boko ci 1,2 m powinny by  wykopane r cznie. Ponadto kontroli podlegaj : 
- materia y u yte do wykonania pali, 
- zgodno  z Dokumentacj  Projektow  usytuowania pali i ich d ugo ci, 
- no no  pali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez nadzór inwestorski; 
w przypadku konstrukcji tymczasowych, je li akceptuje to projektant, nie wymaga si  próbnych obci e  pali, 
w innych przypadkach nale y stosowa  si  do zalece  Projektanta i normy palowej PN-83/B-02482. 

Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezb dne dane, dotycz ce wykonania pali 
i umieszcza je w metrykach wykonania pali. 
 
6.2. Kontrola materia ów 

Kontrola wykonywana jest wg wymaga  projektu technicznego i okre lonych w pkt. 2 niniejszej SST. 
 
6.3. Monitorowanie wykonania pali 

Monitorowanie wykonuje si  wg opracowanej przez Wykonawc  instrukcji technologicznej w zakresie 
zgodnym z PN- EN 12699 i uzgodnionej z In ynierem. 
 
6.4. Metryka pali 

Wykonawca ma obowi zek sporz dzenia metryk pali, które powinny obejmowa : 
- lokalizacj  pala, 
- dat  wykonania, 
- d ugo  pala i rednic , 
- przekrój i rodzaj rury, 
- przekrój i rodzaj zbrojenia o ile jest wymagane, 
- dat  betonowania, 
- klas  wbudowanego betonu. 
 
6.5. Tolerancja wykonania pali 

Dopuszczalne odchy ki po o enia pala s  nast puj ce: 
- usytuowanie w planie  ± 100 mm 
- odchy ka od pionu 40 mm na 10 m 
- rz dna g owicy pala  ± 50 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiaru jest: 
- 1 szt. (sztuka) metr zabetonowanego pala betonowego liczony od poziomu wbicia do u rury obsadowej do 
rz dnej g owicy pala o  d ugo ci podanej w dokumentacji projektowej . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty obj te niniejsz  Specyfikacj  podlegaj  odbiorom. Do odbioru Wykonawca zobowi zany jest 
przedstawi : 
- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami dokonanymi w trakcie robot, 
- metryki pali, 
- stwierdzenia uzyskania parametrów za o onych w Dokumentacji Projektowej na podstawie bada  
okre lonych w pkt. 6 niniejszej SST. 
Odbiorom podlegaj : 
- materia y wyj ciowe, 
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- wykonane pale. 
Na podstawie wyników bada  i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 nale y sporz dzi  protoko y 

odbioru robot ko cowych. Je eli wszystkie badania i odbiory da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y 
uzna  za zgodne z wymaganiami Specyfikacji. Je eli cho  jedno badanie lub odbiór da o wynik negatywny, 
wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z wymaganiami SST i przedstawi  je do ponownego 
odbioru. 
 
8.1. Sposób post powania w przypadku uzyskania negatywnych wyników bada  

W przypadku uzyskania negatywnych wyników bada  Autor Dokumentacji Projektowej powinien 
stwierdzi : 
- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników bada  jest skutkiem nie spe nienia wymogów niniejszej SST lub nie 
zachowania zasad technologicznych, czy te  jest to wynik rozbie no ci rzeczywistych warunków gruntowych 
od okre lonych w dokumentacji geologicznej, 
- czy jest potrzeba wykonania dodatkowych pali celem uzyskania wymaganej no no ci fundamentu. 

Je li potrzeba wykonania dodatkowych pali nie jest spowodowana win  Wykonawcy, roboty b d  
robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przys uguje dodatkowe wynagrodzenie. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

Podstaw  dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecaj cego protokó  wykonanych i 
odebranych robot. P aci si  za odebran  ilo  metrów (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowej. 

Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji i uzgodnione w umowie 
zakresy obowi zków Stron. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie instrukcji technologicznej palowania i zatwierdzenie jej przez Projektanta, 
- przygotowanie terenu umo liwiaj ce dojazd sprz tu do miejsca wykonania pali i wykonanie robót, 
- wyznaczenie osi pala, 
- dostarczenie potrzebnych materia ów, 
- wbicie stalowej rury os onowej, 
- zabetonowanie pala, 
- odzyskanie rury stalowej 
- piel gnacj  betonu, 
- oczyszczenie sprz tu i miejsca robot, 
- monta , demonta  i przemieszczenie w obr bie budowy maszyn, 
- koszty wykonania niezb dnego zakresu bada , 
- koszt wykonania niezb dnych zabezpiecze . 

P aci si  za ka de badanie no no ci przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu lub nadzoru 
inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w pe nym zakresie okre lonym 
w projekcie badania no no ci. Wykonanie innych bada  zleconych przez In yniera (nadzór inwestorski) 
podlega oddzielnej zap acie tylko wtedy, gdy wyniki tych bada  potwierdzaj  jako  robot zgodn  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No no  pali i fundamentów palowych, 
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne, 
PN-82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-89/H-84023.06 Stal okre lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki, 
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okre lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1), 
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal ebrowana B500 Warunki techniczne dostawy 
pr tów, kr gów i siatek zgrzewanych, 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie, 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju, 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane, 
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PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju, 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju, 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu, 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno ; poprawki PNEN 206-
1:2003/Ap1:20033, 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupe nienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno . 
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D-02.03.01 

WYKONANIE WYKOPÓW 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka 
w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy 
przepustu i obejmuj  wykonanie nast puj cych czynno ci: 
- wykonanie wykopów dla posadowienia przepustu oraz dla umocnie  skarp, gurtów i aw barier energoch onnych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

 Materia  wyst puj cy w pod o u wykopu jest gruntem rodzimym, który b dzie stanowi  pod o e nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych powinien charakteryzowa  si  
grup  no no ci G1.  Gdy pod o e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no no ci, nale y pod o e doprowadzi  
do grupy no no ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow  i SST. 
 
3. SPRZ T 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST  D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”. 
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4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST  D-02.00.01 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie prowadzenia robót, 
a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych 
odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc . 
 Wykonawca powinien wykonywa  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci do 
budowy nasypów by y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. Odst pstwo od powy szego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In yniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odk ad. O ile In ynier dopu ci czasowe sk adowanie odspojonych  gruntów, nale y je odpowiednio 
zabezpieczy  przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu 

 Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia  wymagania, 
dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 Minimalna warto  Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
korpusu i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu 

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na g boko ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj  wymaganego wska nika zag szczenia, 
to przed u o eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do warto ci Is, podanych w tablicy 1. 
 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie 
zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj  rodki w celu ulepszenia gruntu pod o a, umo liwiaj cego 
uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone 
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi. 
 Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
 
5.3. Ruch budowlany 

 Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadk adu) powy ej 
rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m. 
 Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn 
wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  
uszkodze  powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej 
warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych. 
 
5.4. Zabezpieczenie wykopów 

 Na czas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca zobowi zany jest do odpowiedniego zabezpieczenia 
wykopów w sposób umo liwiaj cy bezpieczne wykonania robót.  
 Wykopy na czas prowadzenia robót nale y równie  odpowiednio odwadnia . Wykonawca zobowi zany jest do 
wykonania odpowiedniego odwodnienia lub wykonania tymczasowego prze o enia koryta cieku na czas prowadzenia 
robót. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi 
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w a ciwo ci, 
b) zapewnienie stateczno ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w pkcie 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, 

za adunek, przewiezienie i wy adunek, 
 odwodnienie i zabezpieczenie wykopu na czas robót wraz z kosztem opracowania niezb dnych projektów 

technologicznych i kosztem ewentualnego, tymczasowego prze o enia koryta cieku wodnego,  
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
 zag szczenie powierzchni wykopu,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odk adzie,  
 rekultywacj  terenu.  
 op at  za transport i przyj cie materia u z wykopów na wysypisku,  
 pompowanie wody z wykopów w trakcie wykonywania robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.01”Roboty zimne. Wymagania ogólne”.  
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D-03.01.01 
PRZEPUSTY POD KORON  DROGI 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonywaniem przepustu pod koron  drogi w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem 
Radawka w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
przepustu i obejmuj : 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B10 g. 20 cm dla awy fundamentowej przepustu, 
- przygotowanie i monta  zbrojenia awy fundamentowej, cian czo owych, betonu ochronnego, 
- wykonanie awy fundamentowej przepustu z betonu B30, 
- wykonanie cian czo owych przepustu z betonu B30, 
- wykonanie betonu ochronnego na cz ci przelotowej z betonu B30, 
- wykonanie cz ci przelotowej przepustu z prefabrykowanych elementów elbetowych, 
- wykonanie izolacji cz ci przelotowej przepustu z papy termozgrzewalnej, 
- wykonanie izolacji bitumicznej cz ci odziemnych pow ok  bitumiczn , 
- wykonanie pow oki ochronnej cz ci betonowych stykaj cych si  z powietrzem. 
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1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s u cy do przep ywu ma ych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, pieszego. 
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz  konstrukcyjna wykonana w zak adzie przemys owym, z której po 
zmontowaniu na budowie, mo na wykona  przepust. 
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja no na tworzy jednolit  ca o , z wyj tkiem przerw 
dylatacyjnych i wykonana jest w ca o ci na mokro. 
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elementów prefabrykowanych. 
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z betonu. 
1.4.6. Przepust elbetowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elbetu. 
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest w kszta cie ramownicy pracuj cej na 
obci enie pionowe i poziome. 
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym mo na wydzieli  górn  konstrukcj  ukow  przenosz c  obci enie 
pionowe i poziome oraz fundament uku. 
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych lub elbetowych. 
1.4.10.  cianka czo owa przepustu - element pocz tkowy lub ko cowy przepustu w postaci cian równoleg ych do osi 
drogi (lub g owic ko nierzowych), s u cy do mo liwie agodnego (bez d awienia) wprowadzenia wody do przepustu 
oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno ci ca ego przepustu i cz ciowego 
zabezpieczenia elementów rodkowych przepustu przed przemarzaniem. 
1.4.11. Skrzyd a wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje cz ce si  ze ciankami czo owymi przepustu, równoleg e, 
prostopad e lub uko ne do osi drogi, s u ce do zwi kszenia zdolno ci przepustowej przepustu i podtrzymania stoków 
nasypu. 
1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 

 Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, obj tych niniejsz  SST s : 
 beton B10, B30, 
 stal zbrojeniowa, 
 materia y do wykonania izolacji „na zimno”, 
 materia y do wykonania hydroizolacji z papy termozgrzewlanej, 
 materia y do wykonania pow oki ochronnej betonu, 
 deskowanie konstrukcji. 

 
2.3. Beton i jego sk adniki 
 
2.3.1. Wymagane w a ciwo ci betonu 

 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zale no ci od warunków ich eksploatacji, nale y 
wykonywa  zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotycz cymi wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych” , 
z betonu klasy co najmniej: 
- B 30 - prefabrykaty, cianki czo owe, przepusty, skrzyde ka; 
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 
 Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spe nia  nast puj ce wymagania wg PN-B-06250 [8]: 
 nasi kliwo  nie wi ksza ni  4 %, 
 przepuszczalno  wody - stopie  wodoszczelno ci co najmniej W 8, 
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 odporno  na dzia anie mrozu - stopie  mrozoodporno ci co najmniej F 150. 
 
2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spe nia  wymagania 
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wy szych. 
Grysy 
 Do betonów stosowa  nale y grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem zaakceptowania przez In yniera.  
 Grysy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
 Lp. W a ciwo ci Wymagania 

1 Zawarto  py ów mineralnych, %, nie wi cej ni : 1 
2 Zawarto  ziarn nieforemnych, %, nie wi cej ni : 20 
3 Wska nik rozkruszenia, %, nie wi cej ni : 

- dla grysów granitowych 
- dla grysów bazaltowych i innych 

 
16 
8 

4 Nasi kliwo , %, nie wi cej ni : 1,2 
5 Mrozoodporno  wg metody bezpo redniej,   %, 

nie wi cej ni  
2 

6 Mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej (wg 
PN-B-11112 [19]), %, nie wi cej ni : 

 
10 

7 Zawarto  zwi zków siarki, %, nie wi cej ni : 0,1 
8 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej ni : 0,25 
9 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych. Barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza ni : 
wzorcowa 

 
10 

 
Reaktywno  alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywo uj ca zwi kszenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 

11 Zawarto  podziarna, %, nie wi cej ni : 5 
12 Zawarto  nadziarna, %, nie wi cej ni : 10 

 
 
2.3.3. Piasek 

 Nale y stosowa  piaski pochodzenia rzecznego, albo b d ce kompozycj  piasku rzecznego i kopalnianego 
p ukanego. Piaski powinny odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  
                przepustów 
Lp. W a ciwo ci Wymagania 
1 Zawarto  py ów mineralnych, %, nie wi cej ni : 1,5 
2 Zawarto  zwi zków siarki, %, nie wi cej ni : 0,2 
3 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej ni : 0,25 

 
4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych. Barwa cieczy nad 

kruszywem  nie ciemniejsza ni : 
wzorcowa 

 
5 

 
Reaktywno  alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywo uj ca zwi kszenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 

 Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi : 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

wir 
 wir powinien spe nia  wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i 
chemicznych. Ponadto mrozoodporno  wiru badan  zmodyfikowan  metod  bezpo redni  wg PN-B-11112 [19] 
ogranicza si  do 10 %. 
 wir powinien odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania dla wiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

Lp. W a ciwo ci Wymagania 



„Projekt odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie  
przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln ” 

 

65                                                                                                          Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. 

1 Wytrzyma o  na mia d enie, wska nik rozkruszenia, %, nie 
wi cej ni : 

12 

2 Zawarto  ziarn s abych, %, nie wi cej ni : 5 
3 Nasi kliwo , %, nie wi cej ni : 1,0 
4 Mrozoodporno  po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wi cej ni : 5,0 
5 Zawarto  ziarn nieforemnych, %, nie wi cej ni : 20 
6 Zawarto  py ów mineralnych, %, nie wi cej ni : 1,5 
7 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej ni : 0,25 
8 Zawarto  zwi zków siarki, %, nie wi cej ni : 0,1 
9 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza ni : 
wzorcowa 

 

 
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 
 
2.3.4.  Uziarnienie mieszanki mineralnej  

 Sk adniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by  tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki 
mineralnej mie ci a si  w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 
 
2.3.5. Sk adowanie kruszywa 

 Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Pod o e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione, aby nie dopu ci  do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sk adowania i poboru. 
 Poszczególne kruszywa nale y sk adowa  oddzielnie, w zasiekach uniemo liwiaj cych wymieszanie si  
s siednich pryzm. Zaleca si , aby frakcje drobne kruszywa (poni ej 4 mm) by y chronione przed opadami za pomoc  
plandek lub zadasze . 
 Warunki sk adowania oraz lokalizacja sk adowiska powinny by  wcze niej uzgodnione z In ynierem. 
 
2.3.6. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spe nia  wymagania 
normy PN-B-19701 [21]. 
 Nale y stosowa  wy cznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B10, B20, B30 nale y 
stosowa  cement klasy 32,5 i 42,5. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 
 
Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji przepustów 

Lp. Wymagania Klasa cementu 
  42,5 32,5 
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1 Wytrzyma o  na ciskanie, po 2 dniach 10 - 
 MPa, nie mniej ni : po 7 dniach 

po 28 dniach 
- 

42,5 
16 

32,5 
2 Czas wi zania pocz tek wi zania, najwcze -

niej po up ywie min. 
koniec wi zania najpó niej, h 

60 
 

12 

60 
 

12 
3 Sta o   obj to ci,  mm   nie wi cej ni : 10 10 
4 Zawarto  SO3, % masy cementu, nie wi cej ni : 3,5 3,5 
5 Zawarto  chlorków, %, nie wi cej ni : 0,10 0,10 
6 Zawarto  alkaliów, %, nie wi cej ni : 0,6 0,6 
7 czna zawarto  dodatków specjalnych 

(przy pieszaj cych twardnienie, plastyfikuj cych, 
hydrofobizuj cych) i technologicznych, dopuszczonych do 

stosowania przez ITB, % masy cementu, nie wi cej ni  

 
5,0 

 
5,0 

 
Cement powinien pochodzi  z jednego ród a dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako  

okre lona atestem - musi by  zatwierdzona przez In yniera. 
 

2.3.5.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. 
 Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce: 
a)  dla cementu workowanego 

 sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 
opadami), 

 magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe. W ka dym ze zbiorników nale y przechowywa  

cement jednego rodzaju i klasy, pochodz cy od jednego dostawcy. 
 
2.3.6. Stal zbrojeniowa 

 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiada  wymaganiom 
PN-H-93215 [29]. 
 Klasa, gatunek i rednica musi by  zgodna z dokumentacj  projektow  lub SST. 
 Nie dopuszcza si  zamiennego u ycia innych stali i innych rednic bez zgody In yniera. 
 Stal zbrojeniowa powinna by  sk adowana w sposób izolowany od pod o a gruntowego, zabezpieczona od 
wilgoci, chroniona przed odkszta ceniem i zanieczyszczeniem. 
 
2.3.7. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . 

 Woda pochodz ca z w tpliwych róde  nie mo e by  u yta do momentu jej przebadania na zgodno  z 
podan  norm . 
 
2.3.8. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny by  stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa i SST, 
przy czym w przypadku braku danych dotycz cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien by  dokonany zgodnie z 
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada  PN-B-23010 [22]. 
 
2.4. Materia y izolacyjne 

 Do izolowania drogowych przepustów betonowych i cianek czo owych nale y stosowa  materia y wskazane 
w dokumentacji projektowej lub SST posiadaj ce aprobat  techniczn  oraz atest producenta: 
 emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 
 roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 
 lepik asfaltowy na gor co bez wype niaczy wg PN-C-96177 [25], 
 papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
 wszelkie inne i nowe materia y izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadaj ce aprobaty techniczne - za zgod  

In yniera. 
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2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i elbetowych 

 Deskowanie powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w PN-B-06251 [9]. 
 Deskowanie nale y wykona  z materia ów odpowiadaj cych nast puj cym normom: 
 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
 tarcica li ciasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 
 gwo dzie wg BN-87/5028-12 [35], 
 ruby, wkr ty do drewna i podk adki do rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-

82010 [30], 
 p yty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadaj ca wymaganiom 

okre lonym przez Wykonawc  i zaakceptowanym przez In yniera. 
 Dopuszcza si  wykonanie deskowa  z innych materia ów, pod warunkiem akceptacji In yniera. 
 
2.6. Materia y do wykonania pow oki ochronnej 

Wszystkie materia y do wykonania pow ok i obróbki s upków nbalustrady powinny posiada  wa n  Aprobat  
Techniczn  wydan  przez IBDiM . W a ciwo ci materia ów powinny zagwarantowa  uzyskanie nast puj cych 
parametrów pow oki ochronnej betonu: 
-   redukcj  nasi kliwo ci powierzchniowej betonu, 
-   redukcj  wch aniania substancji szkodliwych, 
-   zwi kszenie odporno ci na mróz i mg  soln , 
-   zapewnienie dyfuzji pary wodnej (oddychanie betonu), 
-   hamowanie dyfuzji CO2 (zabezpiecza otulin  zbrojenia przed karbonatyzacj ), 
Nie dopuszcza si  zastosowania ochrony powierzchniowej, która: 
1)   zamyka rysy - na powierzchniach elementów znajduj cych si  od spodu elementu konstrukcji, 
2)   uniemo liwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia si  zarysowa  oraz obserwacji propagacji rys istniej cych 

Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  In ynierowi aktualne wyniki bada  materia ów wykonywanych 
przez producenta w ramach nadzoru wewn trznego (atesty) oraz sprawdzi  przydatno  tych materia ów do 
stosowania (data produkcji) i przechowywa  je w odpowiednich warunkach (okre lonych w wiadectwie Dopuszczenia 
do Stosowania). 

Za jako  wbudowanych materia ów odpowiada Wykonawca. 
Wymagania w stosunku do zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonu: 
-     wzgl dny opór dyfuzji dla CO2  50m oporu dyfuzji s upa powietrza 
-     wzgl dny opór dyfuzji dla pary wodnej wg PN-B-01815:1992  4m oporu dyfuzji s upa powietrza, 
-     wytrzyma o  na odrywanie od pod o a pow oki wg PN-B-01814:1992 oraz Rozporz dzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe 
obiekty in ynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.poz.735) 

Wytrzyma o  na odrywanie 
Rodzaj pow oki 

rednia nie mniejsza ni  (MPa) Minimalna (MPa) 
Pow oki bez zdolno ci pokrywania zarysowa  0,8 0,5 
Pow oki z minimaln  zdolno ci  pokrywania zarysowa  1,0 0,6 

1,3 0,8 Pow oki z podwy szon  zdolno ci  pokrywania zarysowa  
a) na powierzchniach nie obci onych ruchem 
b) na powierzchniach obci onych ruchem 1,5 1,0 
 Materia y stosowane do czyszczenia pod o a; nie mog  by  szkodliwe dla otoczenia.  
Preparaty dla usuni cia zabrudze  – przypisane do preparatu 
  
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonywania przepustów 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania przepustu i cianki czo owej powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 koparki do wykonywania wykopów g bokich, 
 sprz tu do r cznego wykonywania p ytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 
 urawi samochodowych, 
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 betoniarek, betonomieszarek, pomp do betonu, 
 innego sprz tu do transportu pomocniczego. 
 Innego sprz tu w a ciwego do wykonanie poszczególnych robót. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materia ów 

4.2.1. Transport kruszywa 

 Kamie  i kruszywo nale y przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiada  BN-67/6747-14 [37]. 
 
4.2.2. Transport cementu 

 Transport cementu powinien by  zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
 Przewóz cementu powinien odbywa  si  dostosowanymi do tego celu rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj cych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
 
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniow  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych przed 
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywa  si  zgodnie z norm  PN-B-06250 [8]. 
 Czas transportu powinien spe nia  wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej po jej wytworzeniu. 
 
 
4.2.5. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania nale y przewozi  w warunkach chroni cych je przed przemieszczaniem, 
a elementy metalowe w warunkach zabezpieczaj cych przed korozj  i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowi zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
 odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z In ynierem, 
 regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wed ug dokumentacji projektowej lub SST, 
 czasowego prze o enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazówek In yniera. 
 
5.3. awy fundamentowe pod przepustami 

 awy fundamentowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST. 
 Dopuszczalne odchy ki dla aw fundamentowych przepustów wynosz : 
a) ró nice wymiarów awy fundamentowej w planie: 
     2 cm dla przepustów sklepionych, 
     5 cm dla przepustów pozosta ych, 
b) ró nice rz dnych wierzchu awy: 
     0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
     2 cm dla przepustów pozosta ych. 
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 Ró nice w niwelecie wynikaj ce z odchy ek wymiarowych rz dnych awy, nie mog  spowodowa  spi trzenia 
wody w przepu cie. 
 
5.6. Roboty betonowe 

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

 Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiada  wymaganiom 
PN-B-06250 [8]. 
 Urabialno  mieszanki betonowej powinna pozwoli  na uzyskanie maksymalnej szczelno ci po zawibrowaniu 
bez wyst pienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
 Urabialno  powinna by  dostosowana do warunków formowania, okre lonych przez: 
 kszta t i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo  zbrojenia, 
 zak adan  g adko  i wygl d powierzchni betonu, 
 sposoby uk adania i zag szczania mieszanki betonowej. 

 Konsystencja powinna by  nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie mo e ona by  
osi gni ta przez wi ksze zu ycie wody ni  to jest przewidziane w sk adzie mieszanki. Zaleca si  sprawdzanie 
do wiadczalne urabialno ci mieszanki betonowej przez prób  formowania w warunkach zbli onych do rzeczywistych. 
 Zawarto  powietrza w zag szczonej mieszance betonowej nie mo e przekracza : 2 % w przypadku 
niestosowania domieszek napowietrzaj cych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzaj cych. 
 Recepta mieszanki betonowej mo e by  ustalona dowoln  metod  do wiadczaln  lub obliczeniowo-
do wiadczaln  zapewniaj c  uzyskanie betonu o wymaganych w a ciwo ciach. 
 Do celów produkcyjnych nale y sporz dzi  recept  robocz , uwzgl dniaj c  zawilgocenie kruszywa, 
pojemno  urz dzenia mieszaj cego i sposób dozowania.  
 Zmiana recepty roboczej musi by  wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poni szych przypadków: 
 zmiana rodzaju sk adników, 
 zmiana uziarnienia kruszywa, 
 zmiana zawilgocenia wywo uj ca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w ca kowitej ilo ci wody 

zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczaj cej  5 dcm3. 
 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywa  si  wy cznie w betoniarkach przeciwbie nych lub 
betonowniach. Sk adniki mieszanki wg recepty roboczej musz  by  dozowane wagowo z dok adno ci : 
  2 % dla cementu, wody, dodatków, 
  3 % dla kruszywa. 
 Obj to  sk adników jednego zarobu betoniarki nie powinna by  mniejsza ni  90 % i nie mo e by  wi ksza 
ni  100 % jej pojemno ci roboczej. 
 Czas mieszania zarobu musi by  ustalony do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty. 
 Konsystencja mieszanki betonowej nie mo e ró ni  si  od konsystencji za o onej (wg recepty roboczej) wi cej 
ni   20 % wska nika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej nale y przerwa , za 
wyj tkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z In ynierem. 
 
5.6.2. Wykonanie zbrojenia 

 Zbrojenie powinno by  wykonane wg dokumentacji projektowej, wymaga  SST i zgodnie z postanowieniem 
PN-B-06251 [9]. 
 Zbrojenie powinno by  wykonane w zbrojarni sta ej lub poligonowej. 
 Sposób wykonania szkieletu musi zapewni  niezmienno  geometryczn  szkieletu w czasie transportu na 
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si  czenie w z ów na przeci ciu pr tów drutem wi za kowym wy arzonym 
o rednicy nie mniejszej ni  0,6 mm (wi zanie na podwójny krzy ) albo stosowa  spawanie. Zbrojenie musi zachowa  
dok adne po o enie w czasie betonowania. Nale y stosowa  podk adki dystansowe prefabrykowane z zapraw 
cementowych albo z materia ów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podk adek z pr tów 
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by  sprawdzony i zatwierdzony przez In yniera. 
 Sprawdzeniu podlegaj : 
 rednice u ytych pr tów, 
 rozstaw  pr tów  -  ró nice  rozstawu  pr tów  g ównych  w  p ytach  nie  powinny  przekracza  1  cm,  a  w  innych  

elementach 0,5 cm, 
 rozstaw strzemion nie powinien ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni    2 cm, 
 ró nice d ugo ci pr tów, po o enie miejsc ko czenia ich hakami, odci cia - nie mog  odbiega  od dokumentacji 

projektowej o wi cej ni    5 cm, 
 otuliny zewn trzne utrzymane w granicach wymaga  projektowych bez tolerancji ujemnych, 
 powi zanie zbrojenia w sposób stabilizuj cy jego po o enie w czasie betonowania i zag szczania. 
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5.6.3. Wykonanie deskowa  

 Przy wykonaniu deskowa  nale y stosowa  zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowa  drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych. 
 Deskowanie powinno by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i powinno zapewni  sztywno  i 
niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo konstrukcji. Deskowanie powinno by  skonstruowane w sposób 
umo liwiaj cy atwy jego monta  i demonta . Przed wype nieniem mieszank  betonow , deskowanie powinno by  
sprawdzone, aby wykluczy  wyciek zaprawy i mo liwo  zniekszta ce  lub odchyle  w wymiarach betonowej 
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wype nieniem ich mieszank  betonow  powinny by  obficie zlewane 
wod . 
 
5.6.4. Betonowanie i piel gnacja 

 Elementy przepustów z betonu powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST oraz 
powinny odpowiada  wymaganiom: 
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzyma o ci, nasi kliwo ci i odporno ci na dzia anie mrozu, 
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sk adu betonu, mieszania, zag szczania, dojrzewania, piel gnacji i 

transportu. 
 Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  + 5o C. 
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze ni szej ni  5o C, jednak wymaga to zgody 
In yniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej uk adania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. 
 Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami 
wodoszczelnymi, zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i inn  wod . 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250 [24].  
 Dopuszcza si  inne rodzaje piel gnacji po akceptacji In yniera. 
 Rozformowanie konstrukcji, je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, mo e nast pi  po 
osi gni ciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzyma o ci projektowej. 
 
5.7. Izolacja przepustów 

 Przed u o eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane 
nale y zagruntowa  np. przez: 
 dwukrotne smarowanie betonu emulsj  kationow  w przypadku powierzchni wilgotnych, 
 posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

lub innymi materia ami zaakceptowanymi przez In yniera. 
 Zagruntowan  powierzchni  bezpo rednio przed u o eniem izolacji nale y smarowa  lepikiem bitumicznym 
na gor co i u o y  izolacj  z papy asfaltowej. 
 Dopuszcza si  stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez In yniera. Elementy nie pokryte 
izolacj  przed zasypaniem gruntem nale y smarowa  dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gor co. 
 
5.8. Wykonanie pow oki ochronnej 

 Materia  aplikowa  zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach technicznych producenta.  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola robót betonowych i elbetowych 

 W czasie wykonywania robót nale y przeprowadza  systematyczn  kontrol  sk adników betonu, mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablic  6. 
 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu rednic, ilo ci i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu 
z dokumentacj  projektow  oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 
 
Tablica 6. Zestawienie wymaganych bada  betonu w czasie budowy wed ug PN-B-06250 [8] 
Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub cz sto  badania 
1 Badania sk adników betonu 

1.1. Badanie cementu 
 

PN-B-19701 [21] 
 

bezpo rednio przed u yciem ka dej 
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- czasu wi zania 
- sta o ci obj to ci 
- obecno ci grudek 

dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
- sk adu ziarnowego 

- kszta tu ziarn 
- zawarto  py ów mineralnych 

- zawarto ci zanieczyszcze  
obcych 

- wilgotno ci 

 
PN-B-06714-15[15] 
PN-B-06714-16[16] 
PN-B-06714-13[14] 

 
PN-B-06714-12[13] 
PN-B-06714-18[17] 

 
ka dej dostarczonej partii 
ka dej dostarczonej partii 
ka dej dostarczonej partii 

 
ka dej dostarczonej partii 

bezpo rednio przed u yciem 
  

1.3. Badanie wody 
 

PN-B-32250 [24] 
przy rozpocz ciu robót oraz w przypadku 

stwierdzenia zanieczyszcze  
 1.4. Badanie dodatków 

i domieszek 
Instrukcja ITB 206/77 [43] 

2 Badania mieszanki betonowej 
- urabialno ci 
- konsystencji 

 
- zawarto ci powietrza w 

mieszance betonowej 

 
 

PN-88/B-06250 [8] 

 
przy rozpocz ciu robót 

przy proj.recepty i 2 razy na 
zmian  robocz  

przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na 
zmian  robocz  

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzyma o ci 
na ciskanie na próbkach 

 
PN-88/B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu 
ka dej partii 

betonu 
 3.2. Badania nieniszcz ce 

betonu w konstrukcji 
PN-B-06261 [10] 
PN-B-06262 [11] 

w przypadkach technicznie uzasadnionych 

  
3.3. Badanie nasi kliwo ci 

 
PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej 

ni  raz na 5000m3 betonu 
  

3.4. Badanie odporno ci na 
dzia anie mrozu 

 
 
 

PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej 

ni  raz na 5000 m3 betonu 

  
3.5. Badanie przepuszczalno ci 

wody 

 przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej 

ni  raz na 5000 m3 betonu 
 

6.3. Kontrola wykonania pow oki ochronnej betonu 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jako ci materia ów powinna by  przeprowadzona zgodnie z zasadami 
ogólnymi  podanymi w SST DM.00.00.00. " Wymagania ogólne". 

Kontrol  wytwarzania materia ów nale cych do systemów ochrony powierzchniowej prowadzi producent 
w ramach nadzoru wewn trznego. Kontrol  w zakresie odno nych wymaga , w ramach nadzoru zewn trznego, 
prowadzi IBDiM lub upowa niona przez IBDiM instytucja. 

Za wbudowane materia y oraz badanie ich przydatno ci odpowiada Wykonawca. Przed przyst pieniem do 
robót wykonawca zobowi zany jest przedstawi  In ynierowi do akceptacji aktualne wiadectwa bada  materia ów 
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewn trznego przez producenta (atesty materia ów). Ponadto 
Wykonawca zobowi zany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno ci do stosowania, stanu opakowa  oraz 
w a ciwego przechowywania materia ów. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania 
niezb dne do opracowania sk adu mieszanek w zale no ci od temperatury. Przed przyst pieniem do robót kontroli 
winno podlega  m.in. w a ciwe przygotowanie pod o a. 
Zakres kontroli jako ci sprawdzany za pomoc  bada  laboratoryjnych. 
a)    jako  betonu pod o a wg wymaga  odno nie betonu konstrukcyjnego. Wytrzyma o  na oderwanie wykona  
przez odrywanie stempla f50 wg PN-92/B-01814. Nale y wykona  jedno oznaczenie na ka de 50m2 powierzchni 
oczyszczonej, przy czym minimalna liczba oznacze  wynosi 5 dla ka dego elementu konstrukcyjnego. Lokalizacj  
przyklejenia stempli wyznacza lub zatwierdza In ynier. 
b)    jako  materia ów zabezpieczaj cych i barwi cych beton - wg wymaga  IBDiM, 

W trakcie prowadzenia robót nale y w sposób ci g y kontrolowa  temperatur  i odpowiedni  wilgotno  
pod o a, a równie  odpowiednie przygotowanie mieszanki. Podczas robót Wykonawca zobowi zany jest prowadzi  
oddzielnie dziennik wykonania ochrony powierzchniowej, w którym w formie tabelarycznej podaje wszystkie 
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niezb dne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie u ywanych materia ów, parametrach technologicznych 
wbudowania materia ów oraz wyniki bada  wykonanych pow ok ochrony powierzchniowej betonu. Zapisy w 
dzienniku podlegaj  zatwierdzaniu przez In yniera. Akceptacja ich jest warunkiem przyst pienia do nast pnego etapu 
robót. 

Jako  wykonanej pow oki ocenia In ynier po sprawdzeniu wygl du i na podstawie przedstawionych przez 
Kierownika dzienników wykonania ochrony powierzchniowej. 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie nie powinny wykazywa  zacieków, przebarwie  
i innych wad. Pow oka podlega ocenie wizualnej pod wzgl dem estetyki wykonania: po ysku, barwy, zamkni cia 
powierzchni. 
Zakres kontroli jako ci sprawdzany za pomoc  bada  laboratoryjnych. 
a) sprawdzenie grubo ci warstw pow oki wg warto ci minimalnej i maksymalnej podanej w wiadectwie. (Okre lenie 
grubo ci pow oki antykorozyjnej metod  po redni , na podstawie zu ycia materia ów stosowanych do wykonania 
w a ciwej pow oki). 
b)  pomiar przyczepno ci pow oki do pod o a (wytrzyma o  na odrywanie). Nale y wykona  jedno oznaczenie na 
ka de 25m2 na o onej warstwy, przy czym minimalna liczba oznacze  wynosi 5 dla ka dego elementu 
konstrukcyjnego. Lokalizacj  wyznacza In ynier. 

Zakres bada  kontrolnych ustala In ynier. W szczególno ci mo e on uzna  za wystarczaj ce raporty z bada  
wykonywanych przez Wykonawc . 
 
6.5. Kontrola wykonania izolacji „na zimno” 

Nale y sprawdzi  szczelno  i grubo  wykonanej pow oki oraz zgodno  rzeczywistych warunków 
wykonania robót hydro izolacyjnych z warunkami okre lonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do 
dziennika budowy. Przy ka dym odbiorze robót zanikaj cych (odbiory mi dzy operacyjne) nale y stwierdzi  ich   
jako  w formie protokó ów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.6. Kontrola wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej 

Sprawdzenie przylegania izolacji do pod o a nale y przeprowadzi  wzrokowo i za pomoc  m otka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka de 10-20m2 
powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny g uchy d wi k wiadczy o nieprzyleganiu i niezwi zaniu izolacji 
z pod o em. W przypadku w tpliwo ci, In ynier mo e nakaza  wykonanie badania niszcz cego w wybranych 
punktach wg  procedur IBDiM. Napraw  uszkodzonych podczas badania miejsc nale y wykona  wg zalece  In yniera. 
 
6.7. Kontrola wykonania robót zbrojarskich 

 Kontrola zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinna by  dokonana przez In yniera i fakt ten 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
Wymagania odno nie odbioru stali zbrojeniowej wg PN-ISO 6935-2:1998 z za cznikiem krajowym PN-ISO 6935-
2/Ak:1998. Badania stali na budowie: 
- badaniu stali na budowie nale y podda  ka d  osobn  parti  stali nie wi ksz  od 50 ton. Partie wi ksze nale y 
podzieli  na cz ci max po 50 ton. 
- z ka dej partii  nale y pobra  6 próbek do badania na zginanie i  6 próbek do okre lenia granicy plastyczno ci. Stal 
mo e by  przeznaczona do zbrojenia je eli na zginanych próbkach nie wyst pi  p kni cia lub rozwarstwienia. 
- je eli rzeczywista granica plastyczno ci jest ni sza od nominalnej lub danej – stal mo e by  u yta tylko za 
zezwoleniem In yniera. 
- sprawdzenie u o enia zbrojenia wykonuje si  przez pomiar ta m , poziomic , suwmiark  i porównanie 
z Dokumentacj  techniczn  oraz PN-63/B-06251 
- badanie na wytrzyma o  siatek i szkieletów p askich nale y przeprowadzi  przyjmuj c za partie ich liczb  o ci arze 
nie przekraczaj cym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów p askich nie powinna by  mniejsza ni  3 na parti . 
Badania nale y przeprowadza  rozrywaj c pr ty w kierunku prostopad ym do p aszczyzny siatki lub szkieletu na ca ej 
siatce, podpieraj c pr t górny w miejscach czenia i podwieszaj c ci ar do pr ta dolnego. Badany w ze  powinien 
wytrzyma  obci enie nie mniejsze od podwójnego ci aru siatki lub szkieletu. Badaniu nale y poddawa  trzy 
skrzy owania pr tów, jedno w rz dzie skrajnym i dwa w rz dach rodkowych. 
W przypadku gdy jedno ze skrzy owa  zostanie zerwane, próbom nale y podda  podwójn  ilo  siatek i szkieletów 
Je eli badanie podwójnej ilo ci próbek da równie  wynik ujemny, wówczas parti  nale y odrzuci . 
In ynier powinien stwierdzi  zgodno  u o enia zbrojenia z projektem technicznym i odpowiednimi normami 
w zakresie gatunku i ilo ci pr tów, ich rednicy, d ugo ci i rozstawu oraz zakotwie , prawid owego otulenia 
i pewno ci utrzymania po o enia pr tów w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubo ci otuliny mo e by  dokonywane 
przez In yniera równie  po betonowaniu, przy u yciu przyrz dów magnetycznych, gdy zachodzi podejrzenie, e w 
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trakcie betonowania nast pi o przesuni cie szkieletu zbrojenia. Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych 
nieprawid owo ci obci a Wykonawc  robót niezale nie od dokonanych uprzednio odbiorów. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poni sza tabela 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 
odchy ka 

Ci cia pr tów 
(L – d ugo  pr ta wg projektu) 

Dla L < 6.0 m. dla L > 6.0 m. 20 mm 30 mm 

Odgi cia (odchylenia w stosunku do po o enia okre lonego w projekcie) 
Dla L < 0.5 m. 

dla 0.5 m < L < 1.5 m. 
dla L > 1.5 m. 

10 mm 15 mm 20 
mm 

Usytuowanie pr tów 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymaga  projektu) 

 < 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h – jest ca kowit  grubo ci  elementu) 
Dla h < 0.5 m. 

dla 0.5 m < h < 1.5 m. 
dla h > 1.5 m. 

10 mm 15 mm 20 
mm 

c) odst py pomi dzy s siednimi równoleg ymi pr tami (kablami) (a – jest odleg o ci  
projektowan  pomi dzy powierzchniami przyleg ych pr tów) 

a < 0.05 m. a < 0.20 m a < 0.40 
m a > 0.40 m 

5 mm 10 mm 20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubo ci lub szeroko ci w ka dym punkcie zbrojenia lub otworu 
kablowego (b – oznacza ca kowit  grubo  lub szeroko  elementu) 

B < 0.25 m B < 0.50 m B < 1.5 
m B > 1.5 m 

10 mm 15 mm 20 
mm 30 mm 

 
Niezale nie od tolerancji podanych w tabeli obowi zuj  nast puj ce wymagania: 
- lokalne odkszta cenia (zniekszta cenia) nie powinny przekracza  ± 4 mm, 
- b d w d ugo ci pr tów nie powinien przekracza  +10mm w stosunku do warto ci obliczonych na podstawie  
wymiarów pokazanych na rysunkach lub podanych na schematach gi cia pr tów,  
- ró nica rozstawu pr tów g ównych w p ytach nie powinna przekracza  ± 10mm, za  w belkach nie powinna 
przekracza  ± 5mm,  
- odchy ka w rozstawie pr tów monta owych i strzemion nie powinna przekracza  ± 20 mm,  
- otuliny zewn trzne powinny by  zgodne z projektem - bez tolerancji ujemnych.  
- po o enie miejsc odgi cia dla strzemion nie powinno przekracza  ± 5 mm, 
- odchy ka strzemion od p aszczyzny prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinna przekracza  3% wysoko ci,  
 - odchy ka rozstawu pr tów w prefabrykowanej siatce stalowej nie powinna by  wi ksza od + 3 mm,  
- odchy ka ogólnych wymiarów przyci tej prefabrykowanej siatki stalowej nie powinna przekracza  ± 25 mm,  
- liczba uszkodzonych skrzy owa  w dostarczonych na budow  siatkach nie powinna przekracza  20% wszystkich 
skrzy owa  (25% na jednym pr cie). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 Jednostk  obmiarow  jest: 
-  m2 (metr kwadratowy) – wykonanego deskowania, wykonanej izolacji „na zimno” i izolacji z papy 
termozgrzewalnej, wykonanej pow oki ochronnej betonu, 
- m3 (metr sze cienny) – wbudowanej mieszanki betonowej, 
- Mg (tona) – wbudowanej stali zbrojeniowej, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da y wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 wykonanie deskowania, 
 wykonanie izolacji przepustu, 
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 wykonanie uszczelnienia, 
 wykonanie zbrojenia. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
1) Dla wbudowania mieszanki betonowej:  
- zakup i transport na miejsce wbudowania mieszanki betonowej, 
- wykonanie szalunków, deskowania, zabezpieczenia wykopów, 
- wbudowanie mieszanki betonowej, 
- piel gnacja mieszanki betonowej, 
- wykonanie robót towarzysz cych, 
- uporz dkowanie terenu robót, 
- wykonanie niezb dnych bada , 
2) Dla przygotowania i monta u zbrojenia: 
- zakup i transport materia ów na miejsce wbudowania, 
- monta  zbrojenia, 
- monta  kotew talerzowych i kotew dla barier energoch onnych, 
- wykonanie otworów i osadzenie pr tów, 
- wykonanie wszystkich niezb dnych robót towarzysz cych, 
- uporz dkowanie terenu robót, 
- wykonanie niezb dnych bada , 
3) Dla wykonania izolacji „na zimno” i  izolacji z papy, pow oki ochronnej betonu: 
- zakup i transport materia ów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie i rozbiórka niezb dnych rusztowa , 
- przygotowanie pod o a, 
- aplikacja materia ów, 
- wykonanie wszystkich niezb dnych robót towarzysz cych, 
- wykonanie niezb dnych bada . 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia  i zastosowanie wg w asno ci fizyczno-

mechanicznych, 
  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych 

z betonu, 
  3. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczenie nasi kliwo ci wod , 
  4. PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metod  bezpo redni , 
  5. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczenie wytrzyma o ci na ciskanie, 
  6. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego, 
  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
  8. PN-B-06250 Beton zwyk y, 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne, 
10. PN-B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania wytrzyma o ci 

betonu na ciskanie, 
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzyma o ci betonu na ciskanie za pomoc  m otka 

SCHMIDTA typu N, 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych, 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych. 
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SST D-04.04.00 
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 
w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  
Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte s  w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej 
wilgotno ci kruszywa o w a ciwie dobranym uziarnieniu. 
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1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 

 Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST 
dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, 
 
2.3. Wymagania dla materia ów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le e  mi dzy krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia 

kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod  stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow  
1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw ) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci g a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie 
mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. 
 
2.3.2. W a ciwo ci kruszywa 

 Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
amane 

u el  
Badania 

 w a ciwo ci Podbudowa wed ug 
  zasa

d-
nicz

a 

pomoc
-nicza 

zasa
d-

nicza 

pomo
c-

nicza 

zasad
-

nicza 

pomoc
-nicza 

 

1 Zawarto  ziarn 
mniejszych ni  0,075 

mm, % (m/m) 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 
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2 Zawarto  nadziarna,                 
% (m/m), nie wi cej ni  

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawarto  ziarn 
nieforemnych 

%(m/m), nie wi cej ni  

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawarto  
zanieczyszcze  

organicznych, %(m/m), 
nie wi cej ni  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 [1] 

5 Wska nik piaskowy po 
pi cio-krotnym 

zag szczeniu metod  I 
lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 
30 
do 
70 

od 30  
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 cieralno  w b bnie 
Los Angeles 

a) cieralno  ca kowita 
po pe nej liczbie 

obrotów, nie wi cej ni  
b) cieralno  cz ciowa 

po 1/5 pe nej liczby 
obrotów, nie wi cej ni  

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-
06714 

-42 [12] 
7 Nasi kliwo , %(m/m), 

nie wi cej ni  
2,5 4 3 5 6 8 PN-B-

06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporno , 
ubytek masy po 25 
cyklach zamra a- 

nia, %(m/m), nie wi cej 
ni  

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
ela- 

zawy cznie, % (m/m), 
nie wi cej ni  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-
06714 

-37 [10] 
PN-B-
06714 

-39 [11] 
10 Zawarto  zwi zków 

siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie 

wi cej ni  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wska nik no no ci wno  
mie-szanki kruszywa, 
%, nie mniejszy ni : 

a) przy zag szczeniu IS 
 1,00 

b) przy zag szczeniu IS 
 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-
06102 
[21] 

 
2.3.3. Materia  na warstw  ods czaj c  

 Na warstw  ods czaj c  stosuje si : 
 wir i mieszank  wg PN-B-11111 [14], 
 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

 
2.3.4. Materia  na warstw  odcinaj c  

 Na warstw  odcinaj c  stosuje si : 
 piasek wg PN-B-11113 [16], 
 mia  wg PN-B-11112 [15], 
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 geow óknin  o masie powierzchniowej powy ej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
 
2.3.5. Materia y do ulepszania w a ciwo ci kruszyw 

 Do ulepszania w a ciwo ci kruszyw stosuje si : 
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
 wapno wg PN-B-30020 [19], 
 popio y lotne wg PN-S-96035 [23], 
 u el granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

 Dopuszcza si  stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez In yniera. 
 Rodzaj i ilo  dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa  zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
2.3.6. Woda 

 Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny zapewni  

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 
b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych 

powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materia ów 

 Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie pod o a 

 Podbudowa powinna by  u o ona na pod o u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem: 

   
d
D

85

15     5  (1) 

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

w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod o a, w milimetrach. 
 Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod o u u o y  warstw  odcinaj c  lub odpowiednio 
dobran  geow óknin . Ochronne w a ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza 
si  z warunku: 
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O

d

90

50     1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod o a, w milimetrach, 
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na geow ókninie 

w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by  podawana przez producenta geow ókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  
w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia 
jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie 
uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna 
grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e 
przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz o ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie 
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, 
to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych 
wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez In yniera. 
 Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, 
okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien 
zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 
20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y 
osuszy . 
 Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada  przyj temu poziomowi 
wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 

 Je eli w SST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpocz ciem robót, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa   jest w a ciwy, 
 okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy po 

zag szczeniu, 
 okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u y  takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i 
zag szczania, jakie b d  stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera. 
 Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
In yniera.  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed u o eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym 
stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  In yniera, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to 
jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z 
niew a ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.  
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w sST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Badania te powinny 
obejmowa  wszystkie w a ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Cz stotliwo  ora zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Cz stotliwo  bada  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie bada  

Minimalna 
liczba bada  
na dziennej 
dzia ce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padaj ca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    
2 Wilgotno  mieszanki  2 600 
3 Zag szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie w a ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i 

przy ka dej zmianie kruszywa 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera  w 
sposób losowy, z roz o onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane 
In ynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotno  mieszanki  

 Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%. 
 Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.3.4. Zag szczenie podbudowy 

 Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia. 
 Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie 
obci e  p ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2, lub wed ug zalece  In yniera. 
 Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego 
modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

    
E
E

1

2      2,2 

6.3.5. W a ciwo ci kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w a ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci In yniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów 
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  Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów 
1 Szeroko  podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równo  pod u na w sposób ci g y planografem albo co        

20 m at  na ka dym pasie ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 
6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubo  podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz 
na 2000 m2 

8 No no  podbudowy: 
- modu  odkszta cenia 
 
- ugi cie spr yste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na 
ka de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka de 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych 
uków poziomych. 

 
6.4.2. Szeroko  podbudowy  

 Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej 
le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równo  podbudowy  

 Nierówno ci pod u ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow  at  lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 
[28].  
 Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow  at .  
 Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza : 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z 
tolerancj   0,5 %. 
 
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy  

 Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza  + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod o a 

 O  podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm. 

6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod o a 

 Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 
- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. No no  podbudowy 

 modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4, 
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 ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wska niku 
wno  nie 
mniejszym  

 
Wska nik 
zag szczenia 
IS   nie 
mniejszy ni   

 
Maksymalne ugi cie 
spr yste pod ko em, mm 

Minimalny modu  odkszta -
cenia mierzony p yt  o 
rednicy 30 cm, MPa 

ni ,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obci enia 
E1 

od drugiego 
obci enia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niew a ciwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych w punkcie 6.4 
powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez 
spulchnienie warstwy na pe n  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do o enie materia u i powtórne 
zag szczenie. 
 
6.5.2. Niew a ciwa grubo  podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  podbudowy. 
Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z 
decyzj  In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w a ciwo ciach, wyrównane i ponownie 
zag szczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena 
grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
6.5.3. Niew a ciwa no no  podbudowy  

 Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne 
do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci 
podbudowy wynik o z niew a ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest   m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
o grubo ci podanej w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych, 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego, 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn, 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci, 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci, 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni , 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych, 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow , 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego, 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego, 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles, 
13. PN-B-06731 u el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne, 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 

mieszanka, 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych, 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci, 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego, 
19. PN-B-30020 Wapno, 
20. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw, 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego, 
23. PN-S-96035 Popio y lotne, 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie, 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych, 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego, 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 

pod o a przez obci enie p yt , 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at , 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym, 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SST D-04.04.02 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO  

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 
w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  
Szkoln . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie. 
 Zakres robót obejmuje:  
- wykonanie podbudowy z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej 
mieszanki, która stanowi warstw  no n  nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 

 Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno by  
kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziarn wiru wi kszych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materia ów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
 
2.3.2. W a ciwo ci kruszywa 

 Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 2.3.2. 
 
3. SPRZ T 

 Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT 

 Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie pod o a 

 Przygotowanie pod o a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank  kruszywa nale y wytwarza  zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio ami przy WP od 
20 do 30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21]. 
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5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne”. 
 
5.5. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona  odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy 

 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowz) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa amanego 
stabilizowanego mechanicznie o grubo ci podanej w przedmiarze i dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod o a, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
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 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 roz o enie mieszanki, 
 zag szczenie roz o onej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Normy i przepisy zwi zane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
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SST D-05.03.05b 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WI CA 

 
1.WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  Szczegó owej  Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstwy wi cej z betonu asfaltowego w ramach odbudowy przepustu 
nad ciekiem Radawka w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem warstwy 
wi cej z betonu asfaltowego i obejmuj : 
- wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego AC16W dla nawierzchni i ochrony izolacji (kategoria ruchu 
KR1). 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1 .Nawierzchnia - konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s u cych do przejmowania i rozk adania obci e  
od ruchu pojazdów na pod o e. 
1.4.2.Warstwa wi ca - warstwa nawierzchni mi dzy warstw  cieraln  a podbudow . 
1.4.3.Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubo ci, u o ona na istniej cej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do u o enia kolejnej warstwy. 
1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyró niaj ce t  
mieszank  ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgl du na najwi kszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 
1.4.6.Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci g ym lub nieci g ym tworzy 
struktur  wzajemnie klinuj c  si . 
1.4.7.Uziarnienie - sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez okre lony zestaw 
sit. 
1.4.8.Kategoria ruchu - obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych" GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.9.Wymiar kruszywa - wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.10.Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.11 .Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wi ksza cz  pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.12. Py  - kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 
1.4.13.Wype niacz - kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz mieszany - 
kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wype niacz dodany - 
wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom zdyspergowanego 
asfaltu. 
1.4.15.Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.4.17.Symbole i skróty dodatkowe 
ACW -    beton asfaltowy do warstwy wi cej i wyrównawczej 
PMB -    polimeroasfalt, 
D -    górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d -    dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C -    kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD -    w a ciwo  u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined; 

producent mo e jej nie okre la ), 
TBR -    do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczy  

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi zany), 
MOP -    miejsce obs ugi podró nych. 
1.4.18.Pozosta e okre lenia podane w niniejszej STWORB s  zgodne z zamieszczonymi w STWORB DM 00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST DM 00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
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2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Nale y stosowa  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 mo na stosowa  
inne lepiszcza nienormowe wed ug aprobat technicznych.  
 
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego  

Gatunek lepiszcza Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS asfalt drogowy Polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W, AC16W 50/70 – 
KR3 – KR4 AC16W, AC22W 35/50,  50/70 PMB 25/55 – 60 

KR5 – KR6 AC16W, AC22W 35/50 PMB 25/55 – 60 
 

Asfalty drogowe powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny spe nia  
wymagania podane w tablicy 4 - zastosowanie polimeroasfaltów jest dozwolone. Ograniczeniem w tym zakresie jest 
brak mo liwo ci zmiany zakontraktowanych cen jednostkowych za wykonanie podbudowy w technologii „PMB" tzn. z 
zastosowaniem mieszanki o lepiszczu polimeroasfalowym. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]  

Lp. Metoda Rodzaj asfaltu 
 

W a ciwo ci 
badania 35/50 50/70 

W A CIWO CI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70 
2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zap onu, 
nie mniej ni  °C PN-EN 22592 [62] 240 230 

4 
Zawarto  sk adników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej ni  

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 
Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), 
nie wi cej ni  

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozosta a penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni  % PN-EN 1426 [21] 53 50 

7 Temperatura mi knienia po 
starzeniu, nie mniej ni  °C PN-EN 1427 [22] 52 48 

W A CIWO CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawarto  parafiny, 
nie wi cej ni  % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mi knienia po 
starzeniu, nie wi cej ni  °C PN-EN 1427 [22] 8 9 

10 Temperatura amliwo ci 
Fraassa, nie wi cej ni  °C PN-EN 12593 [29] -5 -8 

 
 
Tablica 4. [-] Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] -
wykre lono- nie dotyczy 

Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy z tolerancj  ± 5°C 
oraz uk ad cyrkulacji asfaltu. 
 
2.3. Kruszywo 

Do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne i wype niacz. Kruszywa powinny 
spe nia  wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 - punkt 6.2 - tablica 8 + tablica 10 + tablica 11. Uziarnienie 
kruszywa powinno odpowiada  zakresom okre lonym w tabeli nr 5.  
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Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod o e sk adowiska musi by  równe, utwardzone 
i odwodnione. Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 
 
2.4. rodek adhezyjny 

W celu  poprawy  powinowactwa fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i  kruszywa,  gwarantuj cego  
odpowiedni  przyczepno  (adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie wody, 
nale y dobra  i zastosowa  rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci 
okre lona wed ug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosi a co najmniej 80%.  

Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 
2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 

Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod u nych i poprzecznych z tego samego materia u 
wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub po czenie warstwy asfaltowej z 
urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y stosowa : 

a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat technicznych 

Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 
- nie mniej ni  5 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej ni  5 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 
Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 

warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami 

wg PN-EN 14023 [59] „metod  na gor co". Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji 

Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z warstw  cieraln ) nale y stosowa  kationowe 
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wed ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników zanieczyszczonych materia ami 
mineralnymi. 
 
3. SPRZ T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Przed przyst pieniem do wykonania robót In ynier sprawdzi zgodno  przedstawionej przez Wykonawc  propozycji 

sprz towej z wymaganiami SST. 
 

3.2. Sprz t do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci g ym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego, 
- skrapiarek, 
- walców lekkich, rednich i ci kich, 
- walców stalowych g adkich, 
- walców ogumionych, 
- szczotek mechanicznych lub/i innych urz dze  czyszcz cych, 
- samochodów samowy adowczych z przykryciem lub termosów. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materia ów 
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Asfalt i polimeroasfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa mo na 
przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed 
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych 
cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b d  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b d  
powodowa y jej rozpadu. Cysterny powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do transportu opakowa  z metali lekkich (mo e 
zachodzi  wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH  4). 

Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w zale no ci od post pu robót. Podczas 
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by  zabezpieczona przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przez przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do 
zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowi zany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jako ci 

i przedstawienia go In ynierowi w celu akceptacji. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej 
(AC 11 W, AC16W, AC22W). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicach 5i 6. Wymagane w a ciwo ci 
mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicach 7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne. 
 
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wi cej i wyrównawczej 
(projektowanie empirycznie) [65]  

Przesiew,  [% (m/m)] 
W a ciwo  AC11W 

KR1-KR2 
AC16W 

KR4-
AC16W 

KR3-KR6 
AC22W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 
31,5 - - - - - - 100 - 
22,4 - - 100 - 100 - 90 100 
16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 
8 60 85 - - 55 85 45 70 
2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4 10 4 10 

Zawarto  lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 

1) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za o onej g sto ci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Je eli stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( d), to do 
wyznaczenia mineralnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno y  przez 
wspó czynnik  wed ug równania: 

 
 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wi cej i wyrównawczej 
(projektowanie funkcjonalne) [65] - usuni to, nie dotyczy. 
 
Tablica 7. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, KR1 ÷ KR2 (projektowanie 
empiryczne) [65] - usuni to, nie dotyczy. 
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Tablica 8. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, przy ruchu KR3 T 
KR4 (projektowanie empiryczne) [65]  

W a ciwo  
Warunki zag szczania wg 
PN-EN 
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2x75 
uderze  PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporno  na deformacje trwa e 
C. 1.20, wa owanie, 
P98-P100, grubo  p yty 
60mm 

PN-EN 12697-22, metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 
10000 cykli [38] 

WTSAIRO,3 
PRDAIR 
warto  
deklarowana 

Odporno  na dzia anie wody C.1.1,ubijanie, 2x35 
uderze  

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie 
w 40°0 z jednym cyklem zamra ania, 
badanie w 25°0 

ITSR80 

 
Tablica 9. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ 
KR6 (projektowanie empiryczne) [65] - usuni to, nie dotyczy. 
 
Tablica 10. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, przy ruchu KR3 ÷ 
KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65] - usuni to, nie dotyczy. 
Tablica 11.Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej i wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ 
KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65] - usuni to, nie dotyczy. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank   mineralno-asfaltow  nale y wytwarza  na gor co w otaczarce  (zespole  maszyn  i  urz dze  
dozowania, podgrzewania i mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  
zautomatyzowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru temperatury 
powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawa  odmierzone 
oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem 
termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza  180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°0 dla asfaltu drogowego 35/50. 

Kruszywo powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyska a temperatur  w a ciw  do 
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od 
najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najni sza temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 12. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC [65]  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 140 do 180 

Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
mi dzy sob  deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sk adników, w a ciwo ci obj to ciowe) z 
zachowaniem braku ró nic w ich w a ciwo ciach. 
 
5.4. Przygotowanie pod o a 

Pod o e (podbudowa lub stara warstwa cieralna) pod warstw  wi c  lub wyrównawcz  z betonu asfaltowego powinno 
by  na ca ej powierzchni: 

- ustabilizowane i no ne, 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta o ci lu nego kruszywa, 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 
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W wypadku pod o a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówno ci nale y przyj  dane z pomiaru 
równo ci tej warstwy. Wymagana równo  pod u na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne [67]. W wypadku pod o a z warstwy starej nawierzchni, nierówno ci nie 
powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 13. 
 
Tablica 13. Maksymalne nierówno ci pod o a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar at  4-metrow  
lub równowa n  metod ) [67]  

Klasa 
drogi Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno  pod o a pod 
warstw  wi c  [mm] 

(warto  rednia ze 100% liczby pomiarów) 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w czania i wy czania 11 A, S, 

GP Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 13 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i wy czania, postojowe, 
jezdnie cznic, utwardzone pobocza 13 

Z,L,D Pasy ruchu 13 
 

Je eli nierówno ci s  wi ksze ni  dopuszczalne, to nale y wyrówna  pod o e. 
Rz dne wysoko ciowe pod o a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny 

by  zgodne z dokumentacj  projektow . Z pod o a powinien by  zapewniony odp yw wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie pod o a nale y usun . Dopuszcza si  pozostawienie oznakowania 

poziomego z materia ów termoplastycznych przy spe nieniu warunku szczepno ci warstw wg punktu 5.7. 
Nierówno ci pod o a (w tym powierzchni  istniej cej warstwy cieralnej) nale y wyrówna  poprzez frezowanie lub 

wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w pod o u aty z materia u o mniejszej sztywno ci (np. aty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nale y 

usun , a powsta e w ten sposób ubytki wype ni  materia em o w a ciwo ciach zbli onych do materia u podstawowego 
(np. wype ni  betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod o a powinna 
by  w ocenie wizualnej chropowata. 

Je eli pod o e jest nieodpowiednie, to nale y ustali , jakie specjalne rodki nale y podj  przed wykonaniem 
warstwy asfaltowej. 

Szerokie szczeliny w pod o u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi wed ug PN-EN 
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia ami wed ug norm lub aprobat technicznych. 

Na pod o u wykazuj cym zniszczenia w postaci siatki sp ka  zm czeniowych lub sp ka  poprzecznych zaleca si  
stosowanie membrany przeciwsp kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków 
wed ug norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci 
In yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci w a ciwo ci wyprodukowanej mieszanki z recept . 
W tym celu nale y zaprogramowa  otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym produkowa  
mieszank . Do bada  nale y pobra  mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 
suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa. 

Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzi  w silosie lub za adowa  na 
samochód. 

Próbki do bada  nale y pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN 12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj  o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 

Przed przyst pieniem do wykonania warstwy wi cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem u ci lenia organizacji wytwarzania i uk adania oraz ustalenia warunków zag szczania. 

Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In ynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosi  co najmniej 500 m , a d ugo  co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien 
u y  takich materia ów oraz sprz tu jakie zamierza stosowa  do wykonania warstwy. 

Wykonawca mo e przyst pi  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In yniera technologii wbudowania i 
zag szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. Po czenie mi dzywarstwowe 
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Uzyskanie wymaganej trwa o ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia po czenia mi dzy warstwami i ich 
wspó pracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem. 

Pod o e powinno by  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie po czenia mi dzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami. 

Skropienie lepiszczem pod o a (np. podbudowa asfaltowa), przed u o eniem warstwy wi cej z betonu asfaltowego 
powinno by  wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozosta e lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 

- zaleca si  stosowa  emulsj  asfaltow  - niemodyfikowan , 
- ilo  emulsji nale y dobra  z uwzgl dnieniem stanu pod o a oraz porowato ci mieszanki; je li mieszanka ma wi ksz  

zawarto  wolnych przestrzeni, to nale y u y  wi ksz  ilo  lepiszcza do skropienia, które po u o eniu warstwy wi cej 
uszczelni j . 
Skrapianie pod o a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 

asfaltowych. 
Dopuszcza si  skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy 

urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  
przed zabrudzeniem. 

Skropione pod o e nale y wy czy  z ruchu publicznego przez zmian  organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pod o e powinno by  skropione 0,5 h przed uk adaniem warstwy 

asfaltowej w celu odparowania wody. 
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod o u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 
5.4 i 5.7.  

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 14. 
Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod o a. Nie dopuszcza si  uk adania 
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i 
wbudowania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wi cej lub wyrównawczej z betonu 
asfaltowego  

Minimalna temperatura otoczenia [°C] Rodzaj robót 
przed przyst pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wi ca 0 +2 
Warstwa wyrównawcza 0 +2 

 
W a ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 15.  
Tablica 15. W a ciwo ci warstwy AC [65]  

Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubo  warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wska nik 
zag szczenia 

[%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC11W, KR1÷KR2E) 4,0 ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 6,0 
AC16W, KR1÷KR6E) 5,0 ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 6,0 
AC16P, KR3÷KR6E) 5,0 ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 7,0 
AC22P, KR3÷KR6E) 7,0 ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 7,0 
AC16P, KR3÷KR4F) 5,0 ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 7,0 
AC22P, KR3÷KR4F) 7,0 ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 7,0 
AC16P, KR5÷KR6F) 5,0 ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 7,0 
AC22P, KR5÷KR6F) 7,0 ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 7,0 

E) projektowanie empiryczne, 
 F) projektowanie funkcjonalne 
 

Mieszanka mineralno-asfaltow  powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad automatycznego 
sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . W miejscach 
niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
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Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

 
5.9.  Po czenia technologiczne 

Po czenia technologiczne nale y wykona  nast puj co: Ci te kraw dzie nale y dok adnie oczy ci  i zabezpieczy  
lepiszcze bitumicznym, po wykonaniu po czenia. Zamiast zalewek mo na zastosowa  bitumiczne ta my 
uszczelniaj ce -samowulkanizuj ce si  pod wp ywem ciep a rozk adanej mieszanki bitumicznej. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci Robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj  
zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez 
In yniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.Uwagi  ogólne Badania dziel  si  na: 

- badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - In yniera). 

6.3.2.Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako  
materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  
itp.) oraz gotowe warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn  staranno ci  i w 
wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku do 
wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie usun . 

Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  In ynierowi na jego danie. In ynier mo e zdecydowa  o 
dokonaniu odbioru na podstawie bada  Wykonawcy. W razie zastrze e  In ynier mo e przeprowadzi  badania kontrolne 
wed ug pktu 6.3.3. Zakres bada  Wykonawcy zwi zany 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, 
- Wykonawca dostarczy równie  certyfikat(y) CE mieszanki-asfaltobetonowej od wytwórcy mieszanki. 
- wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanej warstwy, 
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
- pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
- ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 
- ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych, 
 

6.3.3.Badania kontrolne 

Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych bada  s  
podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci 
Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie b dzie przy nich obecny. Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 16.  
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Tablica 16. Rodzaj bada  kontrolnych [65] 
Lp. Rodzaj bada  

 1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a),b) 
1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawarto  lepiszcza 
1.3 Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 G sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 
2.1 Wska nik zag szczenia a) 
2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równo  
2.4 Grubo  lub ilo  materia u 
2.5 Zawarto  wolnych przestrzeni a) 

a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. In ynier i Wykonawca decyduj  
wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli 
odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek 
ten nie powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków cz ciowych. Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 
6.3.5.Badania arbitra owe 

Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze strony 
In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 

Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywa o bada  
kontrolnych. 

Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  
przemawia wynik badania. 

Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub wska nika 
zag szczenia nale y z o y  w ci gu 2 miesi cy od wp ywu reklamacji ze strony Zamawiaj cego. 
 
6.4. W a ciwo  i warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki 

6.4.1 .Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Dopuszczalne warto ci odchy ek i tolerancje zawarte s  w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.1.45. tablica 
51 [65]. Na etapie oceny jako ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si  warto ci dopuszczalne i tolerancje, 
w których uwzgl dnia si : rozrzut wyst puj cy przy pobieraniu próbek, dok adno  metod bada  oraz odst pstwa 
uwarunkowane metod  pracy. W a ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si  
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  

 
 
 
 
 

6.4.2.Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1.Grubo  warstwy oraz ilo  materia u 

Grubo  wykonanej warstwy oznaczana wed ug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo  wbudowanego materia u na 
okre lon  powierzchni  (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog  odbiega  od projektu o warto ci podane w tablicy 
17. W wypadku okre lania ilo ci materia u na powierzchni  i redniej warto ci grubo ci warstwy z regu y nale y 
przyj  za podstaw  ca y odcinek budowy. In ynier ma prawo sprawdza  odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powinien 
zawiera  co najmniej jedn  dzienn  dzia k  robocz . Do odcinka cz ciowego obowi zuj  te same wymagania jak do odcinka 



„Projekt odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie  
przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln ” 

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o                                                                                                           100 

 

budowy. Za grubo  warstwy lub warstw przyjmuje si  redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznacze  grubo ci 
warstwy na ca ym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym. 
 
Tablica 17. Dopuszczalne odchy ki grubo ci warstwy oraz ilo ci materia u na okre lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A - rednia z wielu oznacze  grubo ci oraz ilo ci 
1. - du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni  6000 m2lub 

-droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia 
wi ksza ni  1000 m2lub 

2. - ma y odcinek budowy 

 
 
 

 10 
 15 

B - Pojedyncze oznaczenie grubo ci  15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna jest uk adana z opó nieniem, 
warto  z wiersza B odpowiednio obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy 

nawierzchni obowi zuje warto  25%, a do cznej grubo ci warstw etapu 1 ÷ 15% 
 
6.4.2.2.Wska nik zag szczenia warstwy 

Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych 
przestrzeni, nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to ka dego pojedynczego 
oznaczenia danej w a ciwo ci. Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  wed ug PN-EN 12697-6 [32]. 
 
6.4.2.3.Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj tkowo powtórnie 
rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie mo e wykroczy  poza warto ci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wi cej ni  2,0 
%(v/v).  

 
6.4.2.4.Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 20 m oraz w punktach g ównych uków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 
6.4.2.5.Równo  pod u na i poprzeczna 

Do oceny równo ci pod u nej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y 
stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina, mierz c 
wysoko  prze witu w po owie d ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  pod u na 
jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne [67]. 

Do oceny równo ci poprzecznej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa  
metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. Pomiar nale y 
wykonywa  w kierunku prostopad ym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10 m. 
Wymagana równo  poprzeczna jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne [67]. 

 
6.4.2.6. Pozosta e w a ciwo ci warstwy asfaltowej 

Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o 
wi cej ni  ±5cm. Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod u nej i kraw dziach, 
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj  ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie mo e przekracza  przedzia u dopuszczalnych odchyle . 

Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Z cza pod u ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, równolegle 
lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. Wygl d zewn trzny warstwy, 
sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , deformacji, plam i wykrusze . 
 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w STWORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy wi cej z betonu asfaltowego 
AC16W o grubo ci podanej w  dokumentacji projektowej. 
 
8 . ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , STWORB i wymaganiami In yniera, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej STWORB da y wyniki pozytywne. W 
przypadku niezgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Projektow , Wykonawca jest zobowi zany do ich poprawy na 
w asny koszt. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy wi cej z betonu asfaltowego po dokonaniu odbioru wg 
punktu 8 obejmuje: 
- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jako ci, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezb dnych materia ów, 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykonanie zarobu próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 
- roz o enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem, uporz dkowanie terenu robót (wywóz odpadów na wysypisko), 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
10.PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 

1. DM-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
10.2 Normy 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i  
                                          alkaliów w cemencie, 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cz  2: Metody bada , 
4. PN-EN 932-3 Badania  podstawowych  w a ciwo ci   kruszyw -  Procedura  i  terminologia   
    uproszczonego  opisu petrograficznego, 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Oznaczanie sk adu ziarnowego - Metoda  
    Przesiewania, 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Oznaczanie kszta tu ziaren za pomoc  
    wska nika p asko ci, 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziaren –  
    Wska nik kszta tu, 
8. PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  w a ciwo ci  kruszyw - Oznaczanie   procentowej  zawarto ci   
    ziaren  o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych, 
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  6: Ocena w a ciwo ci powierzchni  
                                            – Wska nik przep ywu kruszywa, 
10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Ocena zawarto ci drobnych cz stek –  
                                              Badania b kitem metylenowym, 
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11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  10: Ocena zawarto ci drobnych  
    cz stek -Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza), 
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci  kruszyw - Metody oznaczania  
                                           odporno ci na rozdrabnianie, 
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Oznaczanie g sto ci nasypowej  
    i jamisto ci, 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  4: Oznaczanie pustych  
    przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza, 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  5: Oznaczanie zawarto ci  
    wody przez suszenie w suszarce z wentylacj , 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw -Cz  6: Oznaczanie g sto ci  
    ziaren i nasi kliwo ci, 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  7: Oznaczanie g sto ci  
    wype niacza -Metoda piknometryczna, 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  8: Oznaczanie  
    polerowalno ci kamienia, 
19. PN-EN 1367-1 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników  
                                              atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci, 
20. PN-EN 1367-3 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników  
                                               atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania, 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji ig , 
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mi knienia - Metoda Pier cie  i Kula, 
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach asfaltowych -   
                                             Metoda destylacji azeotropowej, 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozosta o ci na sicie emulsji asfaltowych oraz  
  trwa o ci podczas magazynowania metod  pozosta o ci na sicie, 
25.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw - Analiza chemiczna, 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w a ciwo ci  kruszyw - Cz  4:  Oznaczanie  podatno ci  
                                           wype niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie wody, 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe-Wymagania dla asfaltów drogowych, 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalno ci, 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa, 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawarto ci parafiny - Cz  1: Metoda       
                                              Destylacyjna, 
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wp ywem ciep a  
   i powietrza - Cz ci: Metoda RTFOT, 
 PN-EN 12607-3 Jw. Cz  3: Metoda RFT, 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co   
                                              – Cz  6:Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  hydrostatyczn , 
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co   
                                              – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni, 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co  
                                               – Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy kruszywem i asfaltem, 
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co  
                                              – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod , 
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co  
                                              – Cz  13: Pomiar temperatury, 
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co  
                                               – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza, 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co  
                                              – Cz  22: Okleinowanie, 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co                      
                                               – Cz  27: Pobieranie próbek, 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na gor co   
                                               – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych, 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji asfaltowych  
   lepko ciomierzem wyp ywowym, 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych, 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych, 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na  
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                                              drogach,  lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez  
                                             Odparowanie, 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz  1: Oznaczanie indeksu rozpadu  
   kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem mineralnym, 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  1: Beton asfaltowy, 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  20: Badanie typu, 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz  1:  
                                            Badanie  metod  Pier cienia i Kuli, 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz  2: Liczba 
   bitumiczna, 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów modyfikowanych, 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporno ci na magazynowanie modyfikowanych 
   asfaltów, 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych metod   
                                              pomiaru ci gliwo ci, 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod  testu  
   wahad owego 
55. PN-EN 13589 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe - Oznaczanie  ci gliwo ci  modyfikowanych  asfaltów -   
                                           Metoda  z duktylometrem, 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych przez 
   zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem, 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji, 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe-Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy - Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co, 
61. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy - Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno, 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zap onu i palenia - Pomiar metod   
                                           otwartego tygla Clevelanda, 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda, 
 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-1 2010 - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach 
krajowych, Wymagania Techniczne, 

65. WT-2 2010 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe na drogach 
krajowych, Wymagania Techniczne, 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 
 
10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych,  
 jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
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SST D-05.03.05a 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA CIERALNA 

 
1.WST P 
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1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  Szczegó owej  Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego w ramach odbudowy przepustu 
nad ciekiem Radawka w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem warstwy 
cieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC8S, dla kategorii ruchu KR1. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s u cych do przejmowania i rozk adania 
obci e  od ruchu pojazdów na pod o e, 
1.4.2. Warstwa cieralna – górna warstwa nawierzchni b d ca w bezpo rednim kontakcie z ko ami pojazdów, 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego, 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgl du na 
najwi kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11, 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci g ym lub nieci g ym 
tworzy struktur  wzajemnie klinuj c  si , 
1.4.6. Uziarnienie - sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez okre lony 
zestaw sit, 
1.4.7. Kategoria ruchu - obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” GDDP-IBDiM, 
1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko  ziaren kruszywa, okre lona 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 wi ksza cz  pozostaje na sicie 0,063 
mm, 
1.4.11. Py  - kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm, 
1.4.12. Wype niacz - kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm.  (Wype niacz mieszany - 
 kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wype niacz dodany - 
 wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie), 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom 
zdyspergowanego asfaltu, 
1.4.14. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe. 
ACS   -   beton asfaltowy do warstwy cieralnej, 
PMB   -   polimeroasfalt, 
D        -   górny wymiar sita (przy okre leniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d -   dolny wymiar sita (przy okre leniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C        -   kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD   -   w a ciwo  u ytkowa nie okre lana (ang. No Performance Determined; producent mo e jej nie okre la ), 
TBR   -   do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczy  odpowiednie informacje, jednak 

nie jest do tego zobowi zany),  
IRI   -   (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci, MOP  
-   miejsce obs ugi podró nych. 
 
1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów,  ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Lepiszcza asfaltowe  

 Nale y stosowa  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosowa  
inne lepiszcza nienormowe wed ug aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego. 

Gatunek lepiszcza Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, 
AC11S 

50/70, 70/100 
Wielorodzajowy 50/70 

 
- 

KR3 – KR4 AC8S, AC11S 50/70 
Wielorodzajowy 50/70 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

KR5 – KR6 AC8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

 
Asfalty drogowe powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 4. 
 

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

Lp. W a ciwo ci Metoda 
badania Rodzaj asfaltu 

W A CIWO CI  OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70 70-100 

2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 46-54 43-51 

3 Temperatura 
zap onu, nie mniej 
ni  

°C PN-EN 22592 230 230 

4 Zawarto  
sk adników 
rozpuszczalnych, 

% m/m PN-EN 12592 99 99 

 nie mniej ni      
5 Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 
przyrost), nie wi cej 
ni  

% m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,8 

6 Pozosta a penetracja 
po starzeniu, nie 
mniej ni  

% PN-EN 1426 50 46 

7 Temperatura 
mi knienia po 
starzeniu, nie mniej ni  

°C PN-EN 1427 48 45 

W A CIWO CI   SPECJALNE  KRAJOWE 
8 Zawarto  

parafiny, nie 
% PN-EN 12606-1 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
mi knienia po starzeniu, 
nie wi cej ni  

°C PN-EN 1427 9 9 

10 Temperatura 
amliwo ci Fraassa, 

nie wi cej ni  

°C PN-EN 12593 -8 -10 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023. 

 
Wymaganie 
podstawowe 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

podstawowe 45/80 – 55 45/80 – 65 
 

 
W a ciwo  

 
Metoda 
badania 

 
Jednostka 

wymaganie klasa wymaganie klasa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Konsystencja 
w po rednich 
temperatu- 

rach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja 
w 25°C 

 

PN-EN 
1426 

 
0,1 mm 

 
45-80 

 
4 

 
45-80 

 
4 
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Konsystencja 
w wysokich 
temperatu-

rach eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mi knienia 

PN-EN 
1427 °C  55 7  65 5 

Si a 
rozci gania 

(ma a 
pr dko  

rozci gania) 

PN-EN 
13589 
PN-EN 
13703 

J/cm2  1 w 
5°C 4 2 w 5°C 3 

Si a 
rozci gania 
w 5°C (du a 

pr dko  
rozci gania) 

PN-EN 
13587 
PN-EN 
13703 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 
Kohezja 

 

Wahad o 
Vialit 

(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 
13588 J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Zmiana masy  %  0,5 3  0,5 3 
Pozosta a 
penetracja 

PN-EN 
1426 %  60 7  60 7 

Sta o  
kon-

ksystencji 
(Odporno  
na starzenie 
wg PN EN 
12607 1 lub 

-3 

Wzrost 
temperatury 
mi knienia 

PN-EN 
1427 °C  8 2  8 2 

Inne 
w a ciwo ci 

Temperatura 
zap onu 

PN-EN 
ISO 2592 °C  235 3  235 3 

Temperatura 
amliwo ci 

PN-EN 
12593 °C  12 6  15 7 

Nawrót 
spr ysty 
w 25°C 

 50 5  70 3 

Nawrót 
spr ysty 
w 10°C 

PN-EN 
13398 % 

NPDa 0 NPDa 0 
Wymagania 
dodatkowe 

Zakres 
plastyczno ci 

PN-EN 
14023 
Punkt 
5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Stabilno  
magazynowa

- nia. 
Ró nica 

mi knienia 

PN-EN 
13399 
PN-EN 
1427 

 

°C  5 2  5 2 
Wymagania 
dodatkowe Stabilno  

magazynowa
- nia. 

Ró nica 
penetracji 

PN-EN 
13399 
PN-EN 
1426 

0,1 mm NPDa 0 NPDa 0 

Spadek tem-
peratury mi -
knienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub -3 

PN-EN 
12607-1 
 PN-EN 
 1427 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót 
spr - ysty w 
25°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 
12607-1 lub 
3 

50 4 60 3  

 
Nawrót spr -
ysty w 10°C 

po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub 
-3 

PN-EN 
12607-1  
PN-EN 
13398 

% 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (w a ciwo  u ytkowa nie okre lana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie 

asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
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roboczy otaczarki powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy z tolerancj  ± 5°C 
oraz uk ad cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien by  magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni 
z termostatem kontroluj cym temperatur  z dok adno ci  ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie zbiornika w mieszad o. 
Zaleca si  bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale y unika  wielokrotnego rozgrzewania 
i ch odzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika  niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów 
ró nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyk ym. 
 
2.3. Kruszywo 

 Do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 i WT-1 
Kruszywa 2010, obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne   i wype niacz. Kruszywa powinny spe nia  
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. 

Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod o e sk adowiska musi by  równe, utwardzone i 
odwodnione. Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 
 
2.4. rodek adhezyjny 

 W  celu  poprawy  powinowactwa  fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i  kruszywa,  gwarantuj cego 
odpowiedni  przyczepno  (adhezj ) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia anie 
wody, nale y dobra  i zastosowa  rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto  
przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 12697-11, metoda C wynosi a co najmniej 80%. 

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. 
 Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
okre lonych przez producenta. 
 
2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 

 Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod u nych i poprzecznych z tego samego materia u 
wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub po czenie warstwy 
asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y stosowa : 
a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat technicznych. 
Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : –   nie mniej ni  10 mm przy grubo ci 
warstwy technologicznej do 2,5 cm, –   nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej 
wi kszej ni  2,5 cm. 
 Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, 
w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 
 Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 „metod  na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych. 
 
2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji 

 Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi ca z warstw  cieraln ) nale y stosowa  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wed ug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
 Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si  tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gor co. Emulsj  asfaltow  
mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników zanieczyszczonych materia ami mineralnymi. 
 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
–   wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci g ym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
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–   uk adarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 
–   skrapiarka, 
–   walce stalowe g adkie, stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji, –   
walce ogumione,  
–   lekka rozsypywarka kruszywa,  
–   szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce,  
–   samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, –   
sprz t drobny. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 

 Asfalt i polimeroasfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 
i zaopatrzonych w urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
 Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materia ów 
sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 
 Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, e nie b d  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b d  powodowa y jej rozpadu. 
Cysterny powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do transportu opakowa  z metali lekkich (mo e 
zachodzi  wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH  4). 
 Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w zale no ci od 
post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by  zabezpieczona przed 
ostygni ciem i dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych 
powierzchni mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy 
In ynierowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicach 6 i 7. 
Je eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nie amanego i amanego, to nale y przyj  proporcj  kruszywa 
amanego do nie amanego co najmniej 50/50.  

Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicach 8, 9 i 10. 
 
 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy cieralnej dla 
ruchu KR1-KR2 
 

Przesiew, [% (m/m)] W a ciwo  
AC5S AC8S AC11S 

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

11,2 - - 100 - 90 100 
8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90   
2 40 65 45 65 30 55 

0,125 9 22 8 20 8 20 
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0 
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Zawarto  lepiszcza, 
minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6 

 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy cieralnej dla 
ruchu KR3-KR4 
 

Przesiew, [% (m/m)] W a ciwo  
AC8S AC11S 

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

11,2 100 - 90 100 
8 90 100 60 90 

5,6 60 80 - - 
2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 
0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawarto  lepiszcza, Bmin5,6 Bmin5,42 
*)   Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za o onej g sto ci 
mieszanki mineralnej  
    2,650  Mg/m3. Je eli   stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( d), 
to do wyznaczenia    
    minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno y  przez 
wspó czynnik  
    wed ug równania:  

Tablica 8. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, dla ruchu KR1÷KR2 

 
W a ciwo  

Warunki 
zag szczania 
wg PN-EN 
13108-20 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze  

PN-EN 12697-8, p. 4 V min1,0 
V max3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin10 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze  

PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmin75 
VFBmin93 

VFBmin75 
VFBmin93 

VFBmin75 
VFBmin93 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w 

mieszance 
mineralnej 

 
C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze  

PN-EN 12697-8, p. 5  
VMAmin14 

 
VMAmin14 

 
VMAmin14 

 
Odporno  na 

dzia anie wody a) 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 

40°C z jednym 
cyklem 

zamra ania, 

 
 

ITSR90 

 
 

ITSR90 

 
 

ITSR90 

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2010 w 
za czniku 1. 

 
 
Tablica 9. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 

 
W a ciwo  

Warunki 
zag szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze  

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 V min2,0 
V max4 

V min2,0 
V max4 

 
Odporno  na 

deformacje trwa e a) 

C.1.20, 
wa owanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 metoda B w 
powietrzu, ON-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 

0,50 
 

PRDAIRdekl 

WTSAIR 

0,50 
 

PRDAIRdekl 
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Odporno  na dzia anie 

wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra ania, 
badanie w 25°C b) 

 
ITSR 90 

 
ITSR90 

a) Grubo  p yty: AC8, AC11 40mm. 
b) Ujednolicon  procedur  badania na dzia anie wody podano w WT – 2 2010 [65] w za czniku 1. 

Tablica 10. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, dla ruchu KR5, KR6 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytwarza  na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dze  
dozowania, podgrzewania i mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie sk adników 
mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  zautomatyzowane i zgodne z 
recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru temperatury powinny by  okresowo 
sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawa  odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem 
termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza  180°C dla asfaltu drogowego 50/70 
i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  

Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyska a temperatur  w a ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna 
by  wy sza o wi cej ni  30oC od najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej 
tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

 
Tablica11. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC. 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
Wielorodzajowy 35-50 
Wielorodzajowy 50-70 
PMB 45/80-55 

od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 130 do 180 

 
W a ciwo  

 

Warunki 
zag szczania 
wg PN-EN 
13108-20 

[48] 

 
Metoda i warunki badania 

 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawarto  
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie
, 2×50 

uderze  
 

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

 

V min2,0 
V max4 

V min2,0 
V max4 

Odporno  na 
deformacje 

trwa e a) 

C.1.20, 
wa owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B 

w powietrzu, PN-EN 
13108-20, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli 
[38] 

WTSAIR 

0,30 
PRDAIRdekl 

WTSAIR 

0,30 
PRDAIRdekl 

 
Odporno  na 
dzia anie wody 

 

 
C.1.1,ubijanie

, 2×35 
uderze  

 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem 
zamra ania,  

badanie w 25°C  b) 

 
ITSR90 

 

 
ITSR90 

 

a) Grubo  plyty: AC8, AC11 40mm.  
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2010 [65] w za czniku 
1. 
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PMB 45/80-65 od 130 do 180 

 
Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem  skoordynowania 

mi dzy sob  deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sk adników, w a ciwo ci obj to ciowe) z 
zachowaniem braku ró nic w ich w a ciwo ciach. 
 
5.4. Przygotowanie pod o a 

Pod o e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi ca lub stara warstwa cieralna) pod warstw  cieraln  
z betonu asfaltowego powinno by  na ca ej powierzchni: 
–   ustabilizowane i no ne, 
–   czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta o ci lu nego kruszywa, 
–   wyprofilowane, równe i bez kolein, 
–   suche. 

Wymagana równo  pod u na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne. W wypadku pod o a z warstwy starej nawierzchni, nierówno ci nie powinny 
przekracza  warto ci podanych w tablicy 12. 
 
Tablica 12. Maksymalne nierówno ci z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar at  4-metrow  lub 
równowa na metod ). 

Je eli nierówno ci s  wi ksze ni  dopuszczalne, to nale y wyrówna  pod o e. 
Rz dne wysoko ciowe pod o a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny 

by  zgodne z dokumentacj  projektow . Z pod o a powinien by  zapewniony odp yw wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie pod o a nale y usun . Nierówno ci pod o a (w tym powierzchni  

istniej cej warstwy cieralnej) nale y wyrówna  poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wykonane w pod o u aty z materia u o mniejszej sztywno ci (np. aty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
nale y usun , a powsta e w ten sposób ubytki wype ni  materia em o w a ciwo ciach zbli onych do materia u 
podstawowego (np. wype ni  betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod o a 
powinna by  w ocenie wizualnej chropowata. 

Szerokie szczeliny w pod o u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi wed ug 
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materia ami wed ug norm lub aprobat technicznych. 

Na pod o u wykazuj cym zniszczenia w postaci siatki sp ka  zm czeniowych lub sp ka  poprzecznych 
zaleca si  stosowanie   membrany   przeciwsp kaniowej,   np.   mieszanki  mineralno-asfaltowej,   warstwy   SAMI   
lub   z geosyntetyków wed ug norm lub aprobat technicznych. 
 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci 
In yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci w a ciwo ci wyprodukowanej mieszanki z 
recept . W tym celu nale y zaprogramowa  otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym 
produkowa  mieszank . Do bada  nale y pobra  mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa. 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno  
pod o a pod warstw  

cieraln  [mm] 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w czania 
i wy czania 

6 A, S, 
 

GP Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i 
wy czania, postojowe, jezdnie cznic, 
utwardzone pobocza 

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 
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 Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzi  w silosie lub za adowa  
na samochód. Próbki do bada  nale y pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN 12697-
27. Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj  o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 

  Przed przyst pieniem do wykonania warstwy cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem u ci lenia organizacji wytwarzania i uk adania oraz ustalenia warunków zag szczania. Odcinek próbny 
powinien by  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In ynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  
co najmniej 500 m2, a d ugo  co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u y  takich materia ów 
oraz sprz tu jakie zamierza stosowa  do wykonania warstwy cieralnej. Wykonawca mo e przyst pi  do realizacji 
robót po zaakceptowaniu przez In yniera technologii wbudowania i zag szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.6. Po czenie mi dzywarstwowe 

  Uzyskanie wymaganej trwa o ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia po czenia mi dzy warstwami i 
ich wspó pracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem. 

  Pod o e powinno by  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie po czenia mi dzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami. Skropienie lepiszczem 
pod o a (np. z warstwy wi cej asfaltowej), przed u o eniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinno by  
wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozosta e lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

  –   zaleca si  stosowa  emulsj  modyfikowan  polimerem, 
   –   ilo  emulsji nale y dobra  z uwzgl dnieniem stanu pod o a oraz porowato ci mieszanki ; je li mieszanka 

ma wi ksz  zawarto  wolnych przestrzeni, to nale y u y  wi ksz  ilo  lepiszcza do skropienia, które po u o eniu 
warstwy cieralnej uszczelni j .  

  Skrapianie pod o a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza si  skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy 
urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y 
zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Skropione pod o e nale y wy czy  z ruchu publicznego przez zmian  organizacji 
ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pod o e powinno by  skropione 0,5 h przed uk adaniem warstwy asfaltowej 
w celu odparowania wody. 

  Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan  na rozk adarce. 
  

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod o u przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura pod o a pod rozk adan  warstw  nie mo e by  ni sza ni  +5°C.  

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.2. 

Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 13. 

Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod o a. Nie dopuszcza si  uk adania 
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i 
wbudowania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 
 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko ci 2,0 m podczas wykonywania warstw asfaltowych. 

Minimalna temperatura otoczenia [°C] Rodzaj robót 
przed przyst pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa cieralna o grubo ci  3 cm 0 +5 
Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm 
 

+5 +10 

W a ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. W a ciwo ci warstwy AC 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubo  
warstwy 

technologicznej [cm] 

Wska nik 
zag szczenia 

[%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] AC5S,    KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0  98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,    KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5  98 1,5 ÷ 4,0 
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AC11S, KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0  98 1,5 ÷ 4,0 
AC8S, KR3-KR6 2,5÷4,5  98 3,05,0 
AC11S, KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0  98 3,05,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad 

automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . W 
miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 

Grubo  wykonywanej  warstwy powinna  by  sprawdzana  co  25  m,  w co  najmniej  trzech  miejscach (w osi  i  
przy brzegach warstwy). Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. 
Do warstw z betonu asfaltowego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj  
zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez 
In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dziel  si  na: 
–    badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
–    badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera). 
 
6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do 
uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania 
okre lone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dn  staranno ci  i w 
wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku 
do wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie usun . 
Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  zleceniodawcy na jego danie. In ynier mo e zdecydowa  
o dokonaniu odbioru na podstawie bada  Wykonawcy. W razie zastrze e  In ynier mo e przeprowadzi  
badania kontrolne wed ug pktu 6.3.3. 
Zakres bada  Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem 
nawierzchni:  
–   pomiar temperatury powietrza, 
–   pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13), 
–   ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
–   wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanej warstwy, 
–   pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,  
–   pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),  
–   pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
–   ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy,  
–   ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych. 
 

6.3.3. Badania kontrolne 

 Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz 
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gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. 
Wyniki tych bada  s  podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy zajmuje si  
In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  
powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
 Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj bada  kontrolnych 

     Lp. Rodzaj bada  
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
Uziarnienie 
Zawarto  lepiszcza 
Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego 
G sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wska nik zag szczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równo  
Grubo  lub ilo  materia u 
Zawarto  wolnych przestrzeni a) 
W a ciwo ci przeciwpo lizgowe 

a)  do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek  
    mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych 
ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by  
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka 
budowy. Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków cz ciowych. Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitra owe  

 Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze 
strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ).   
 Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywa o 
bada  kontrolnych. 
 Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  
przemawia wynik badania. 
 
6.4. W a ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 W a ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si  
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubo  warstwy oraz ilo  materia u 

Grubo  wykonanej warstwy oznaczana wed ug PN-EN 12697-36 oraz ilo  wbudowanego materia u na 
okre lon  powierzchni  (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog  odbiega  od projektu o warto ci podane w 
tablicy 16. 

W wypadku okre lania ilo ci materia u na powierzchni  i redniej warto ci grubo ci warstwy z regu y nale y 
przyj  za podstaw  ca y odcinek budowy. In ynier ma prawo sprawdza  odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy 
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powinien zawiera  co najmniej jedn  dzienn  dzia k  robocz . Do odcinka cz ciowego obowi zuj  te same 
wymagania jak do odcinka budowy. 
  Za grubo  warstwy lub warstw przyjmuje si  redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznacze  
grubo ci warstwy na ca ym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym. 
 
Tablica 16. Dopuszczalne odchy ki grubo ci warstwy oraz ilo  materia u na okre lonej powierzchni [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 
A   – rednia z wielu oznacze  grubo ci oraz ilo ci 
1.   – du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza 
ni  6000 m2 lub 
      – droga ograniczona kraw nikami, 
powierzchnia wi ksza ni   
         1000m2 lub 

      – warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2 
2.   – ma y odcinek budowy lub 
      – warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2 

 
 

 10 
 
 
 

 15 

B   –  Pojedyncze oznaczenie grubo ci  25 
 a)  w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna jest 

uk adana z opó nieniem, warto  z  
    wiersza B odpowiednio obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do 

górnej warstwy nawierzchni 
   obowi zuje warto  25%, a do cznej grubo ci warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy  

 Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych 
przestrzeni, nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to ka dego pojedynczego 
oznaczenia danej w a ciwo ci.  
 Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  wed ug PN-EN 12697-6. 
 
6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo e wykroczy  poza warto ci dopuszczalne 
kre lone w tablicy 14. 
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 20 m oraz w punktach g ównych uków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 
 
6.4.2.5. Równo  pod u na i poprzeczna 

 Pomiary równo ci pod u nej nale y wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu. Do oceny równo ci 
pod u nej warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wy szych klas nale y stosowa  metod  pomiaru 
umo liwiaj c  obliczanie wska nika równo ci IRI. Warto  IRI oblicza si  dla odcinków o d ugo ci 50 m. 
Dopuszczalne warto ci wska nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre lono w rozporz dzeniu dotycz cym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. Do oceny równo ci pod u nej warstwy 
cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-

metrowej i klina lub metody równowa nej, mierz c wysoko  prze witu w po owie d ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  
nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  pod u na jest okre lona przez warto  odchylenia równo ci (prze witu), 
które nie mog  przekroczy  6 mm. Przez odchylenie równo ci rozumie si  najwi ksz  odleg o  mi dzy at  a 
mierzon  powierzchni . 
 Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci wska nika równo ci IRI warstwy cieralnej nawierzchni drogi 
klasy G i dróg wy szych klas nie powinny by  wi ksze ni  podane w tablicy 17. Badanie wykonuje si  wed ug 
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym ladzie ko a. 
 
Tablica 17. Dopuszczalne warto ci wska nika równo ci pod u nej IRI warstwy cieralnej wymagane przed up ywem 
okresu gwarancyjnego 
 

Klasa drogi Element nawierzchni Warto ci wska nika 
IRI [mm/m] 

 
A,S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
w czania i wy czania 

 2,9 
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GP Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

 3,7 
 

 
G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania 
i wy czania, postojowe, jezdnie cznic, 
utwardzone pobocza 

 
 4,6 

 
 

Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci pod u nej warstwy cieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna by  wi ksza ni  8 mm. Badanie wykonuje si  wed ug procedury jak podczas 
odbioru nawierzchni. 

Do oceny równo ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa  
metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. Pomiar nale y 
wykonywa  w kierunku prostopad ym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10 m. 
Wymagana równo  poprzeczna jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne. 

Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci poprzecznej warstwy cieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna by  wi ksza ni  podana w tablicy 18. Badanie wykonuje 
si  wed ug procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 
Tablica 18. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej warstwy cieralnej wymagane przed up ywem 
okresu gwarancyjnego 
 

Klasa drogi 
 

Element nawierzchni 
 

Warto ci odchyle  
równo ci poprzecznej 

[mm] 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
w czania i wy czania 

 6 
 

 
A, S 
GP Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 
 8 
 

G 
 

Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania 
i wy czania, postojowe, jezdnie cznic, 
utwardzone pobocza 

 8 
 

Z, L, D Pasy ruchu  9 
 
6.4.2.6. W a ciwo ci antypo lizgowe 

Przy ocenie w a ciwo ci przeciwpo lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy szych klas powinien by  
okre lony wspó czynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy ca kowitym po lizgu opony testowej. 

Pomiar  wykonuje  si  przy  temperaturze  otoczenia  od  5  do  30°C,  nie  rzadziej  ni  co  50  m  na  nawierzchni  
zwil anej wod  w ilo ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by  przeliczany na warto  przy 100% po lizgu opony 
testowej o rozmiarze   185/70  R14.   Miar  w a ciwo ci  przeciwpo lizgowych jest  miarodajny  wspó czynnik tarcia.   
Za miarodajny wspó czynnik tarcia przyjmuje si  ró nic  warto ci redniej E( ) i odchylenia standardowego D: E( ) 
D. D ugo  odcinka podlegaj cego odbiorowi nie powinna by  wi ksza ni  1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym 
odcinku nie powinna by  mniejsza ni  10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo na 
wykona  pomiarów z pr dko ci  60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy owania, niektóre cznice), poszczególne 
wyniki pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,44, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 

Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji s  okre lone w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne [67]. 

Je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by  on 
zrealizowany z najmniejszym mo liwym opó nieniem.  

Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nie powinny by  mniejsze 
ni  podane w tablicy 19. W wypadku bada  na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do 
skrzy owa  poszczególne wyniki pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,44, przy pr dko ci 
pomiarowej 30 km/h. 
 
Tablica 19. Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia wymagane przed up ywem okresu 
gwarancyjnego 
 

Miarodajny wspó czynnik 
tarcia przy pr dko ci 
zablokowanej opony 

wzgl dem nawierzchni 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

60 km/h 90 km/h 
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Pasy ruchu -  0,37 A, S 
Pasy: w czania i wy czania, 
jezdnie cznic 

 0,44 - 

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

 0,36 - 

 
6.4.2.7. Pozosta e w a ciwo ci warstwy asfaltowej 

Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej 
o wi cej ni  ± 5 cm. 

Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod u nej i kraw dziach, powinny by  
zgodne z dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj  ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie mo e przekracza  przedzia u dopuszczalnych odchyle . 

Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji projektowej o ± 5 
cm. Z cza pod u ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 

Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , deformacji, plam 
i wykrusze . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostk  obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy cieralnej z betonu AC11S o grubo ci podanej 
w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SSTWiORD i wymaganiami  In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy cieralnej z betonu AC11S po dokonaniu odbioru wg 
punktu 8 obejmuje: 

- wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jako ci, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezb dnych materia ów, prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materia ów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
- wytworzenie mieszanki, 
- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
- mechaniczne roz o enie mieszanki, 
- zag szczenie i obci cie kraw dzi, 
- wykonanie zarobu próbnego, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, uporz dkowanie 

terenu robót (wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji), 
- uzyskanie wskaza  odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadów zgodnie z Ustaw  zawart   

w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r, 
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, bada  i sprawdze . 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
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10.1. Ogólne specyfikacje techniczne 

1. DM-00.00.00 Wymagania ogólne. 
10.2. Normy 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i alkaliów  
  w cemencie, 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cz  2: Metody bada , 
4. PN-EN 932-3  Badania podstawowych w a ciwo ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego  
                                           opisu petrograficznego, 
5. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych w a ciwo ci  kruszyw - Oznaczanie sk adu ziarnowego - Metoda 

Przesiewania, 
6. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Oznaczanie kszta tu ziaren za pomoc   
                                              wska nika p asko ci, 
7. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziaren –  
                                            Wska nik kszta tu, 
8. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto ci  
                                           ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych, 
9. PN-EN 933-6  Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  6: Ocena w a ciwo ci powierzchni  
                                           - Wska nik przep ywu kruszywa, 
10. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Ocena zawarto ci drobnych cz stek –  
                                           Badania b kitem metylenowym, 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  10: Ocena zawarto ci drobnych  
                                            cz stek - Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza), 
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Metody oznaczania odporno ci  
                                           na rozdrabnianie, 
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Oznaczanie g sto ci  
                                           nasypowej i jamisto ci, 
14. PN-EN 1097-4 Badania  mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci  kruszyw - Cz  4:  Oznaczanie  
                                           pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza, 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  5: Oznaczanie zawarto ci  
                                              wody przez suszenie w suszarce z wentylacj , 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw -Cz  6: Oznaczanie g sto ci   
                                              ziaren i nasi kliwo ci, 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci  kruszyw - Cz  7: Oznaczanie g sto ci 
    wype niacza - Metoda piknometryczna, 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  8: Oznaczanie  
                                             tolerowalno ci kamienia, 
19. PN-EN 1367-1 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników  
                                           atmosferycznych - Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci, 
20. PN-EN 1367-3 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników   
                                           atmosferycznych - Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania, 
21. PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji ig , 
22. PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mi knienia - Metoda Pier cie  i Kula 
23. PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach asfaltowych –  
                                           Metoda destylacji azeotropowej, 
24. PN-EN 1429  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozosta o ci na sicie emulsji asfaltowych oraz  
                                             trwa o ci podczas magazynowania metod  pozosta o ci na sicie, 
25. PN-EN 1744-1         Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw - Analiza chemiczna, 
26. PN-EN 1744-4         Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  4: Oznaczanie podatno ci 
wype niaczy   
                                            do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie wody, 
27. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych, 
28. PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalno ci, 
29. PN-EN 12593         Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa, 
30. PN-EN 12606-1       Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawarto ci parafiny - Cz  1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1       Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wp ywem 
ciep a  

  i powietrza - Cz  1: Metoda RTFOT i Jw. Cz  3: Metoda RFT PN-EN 12607-3, 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno -asfaltowych na  
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                                           gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  hydrostatyczn , 
33.      PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno -asfaltowych na 

gor co –  Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni 
34.      PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno -asfaltowych na  
                                            gor co –  Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy kruszywem i asfaltem, 
35.      PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno -asfaltowych na  
                                           gor co –  Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod , 
36.      PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno -asfaltowych na  
                                            gor co –  Cz  13: Pomiar temperatury, 
37.      PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno -asfaltowych na  
                                           gor co –  Cz  18: Sp ywanie lepiszcza, 
38.      PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno -asfaltowych na  
                                           gor co –  Cz  22: Okleinowanie, 
39.      PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno -asfaltowych na  
                                           gor co –  Cz  27: Pobieranie próbek, 
40.      PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada  mieszanek mineralno -asfaltowych na  
                                            gor co –  Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych, 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji asfaltowych   
                                            lepko ciomierzem wyp ywowym, 
42. PN-EN 12847         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych, 
43. PN-EN 12850         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych, 
44. PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na   
                                          drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 
45. PN-EN 13074         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie, 
46. PN-EN 13075-1     Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz  1: Oznaczanie indeksu rozpadu 
    kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem mineralnym, 
47. PN-EN 13108-1       Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  1: Beton asfaltowy, 
48. PN-EN 13108-20    Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz  20: Badanie typu, 
49. PN-EN 13179-1      Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz  
1:  
                                           Badanie  metod  Pier cienia i Kuli, 
50. PN-EN 13179-2     Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz  2:  
                                          Liczba bitumiczna, 
51. PN-EN 13398         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporno ci na magazynowanie modyfikowanych  
                                               Asfaltów, 
53. PN-EN 13587         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych metod   
                                          pomiaru ci gliwo ci, 
54. PN-EN 13588         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod  testu 

wahad owego, 
55. PN-EN 13589        Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych asfaltów - Metoda  

 z duktylometrem, 
56. PN-EN 13614         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych przez  
                                             zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem, 
57. PN-EN 13703         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji, 
58. PN-EN 13808         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, 
59. PN-EN 14023         Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami, 
60. PN-EN 14188-1       Wype niacze z czy i zalewy - Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co, 
61. PN-EN 14188-2      Wype niacze z czy i zalewy - Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno, 
62. PN-EN 22592  Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zap onu i palenia - Pomiar metod  otwartego  
                                             tygla Clevelanda, 
63. PN-EN ISO 2592     Oznaczanie temperatury zap onu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda. 
 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-1 Kruszywa - Wydanie poprawione 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych  
           i powierzchniowych utrwale  na drogach publicznych, Warszawa 2010, wraz z pó niejszymi aktualizacjami, 
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe - Wydanie poprawione 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych,  
            wraz z pó niejszymi aktualizacjami, 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 
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10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków  
            technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430). 
 

D-06.01.01 
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z umocnieniem powierzchniowym rowów i skarp w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem 
Radawka w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z trwa ym 
powierzchniowym rowów i obejmuj : 
- wykonanie umocnienia skarp i dna cieku przy przepu cie z ok adziny kamiennej gr. 15 cm na warstwie betonu B10 
gr. 15 cm i podk adzie z geow ókniny (150 g/m2), 
- wykonanie umocnienia dna przepustu z ok adziny kamiennej gr. 10 cm na warstwie betonu B10 gr. r. 22 cm, 
- wykonanie gurtów z betonu B30. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 

 Materia ami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków obj tymi niniejsz  SST s : 
 kamie  amany, 
 zaprawa cementowa, 
 beton B10, B30 wg SST D-03.01.01 „Przepusty pod koron  drogi”, 
 geow óknina, 

 
2.3. Kamie  amany 

 Mo na stosowa  kamie  amany, o cechach fizycznych odpowiadaj cych wymaganiom PN-B-01080. 
 Cechy wytrzyma o ciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania wytrzyma o ciowe i fizyczne kamienia amanego 

Lp. W a ciwo ci Wymagania Metoda bada  wg 
1 Wytrzyma o  na ciskanie, MPa, co najmniej,             

w stanie: 
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- powietrznosuchym 
- nasycenia wod  
- po badaniu mrozoodporno ci 

61 
51 
46 

PN-B-04110  

2 Mrozoodporno . Liczba cykli zamra ania, po 
których wyst puj  uszkodzenia powierzchni, 
kraw dzi lub naro y, co najmniej: 

 
21 

 
PN-B-04102  

3 Odporno  na niszcz ce dzia anie atmosfery 
przemys owej. Kamie  nie powinien ulega  
niszczeniu w rodowisku agresywnym, w którym 
zawarto  SO2 w mg/m3 wynosi: 

 
od 0,5 do 10 

 

 
PN-B-01080  

4 cieralno  na tarczy Boehmego, mm, nie wi cej 
ni , w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wod  

 
 

2,5 
5 

 
PN-B-04111 

5 Nasi kliwo  wod , %, nie wi cej ni : 5 PN-B-04101  
 
 Dopuszcza si  nast puj ce wady powierzchni licowej kamienia: 
 wg bienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczaj cych 20 % powierzchni, 
 szczerby oraz uszkodzenia kraw dzi i naro y o g boko ci do 10 mm, przy cznej d ugo ci uszkodze  nie wi cej 

ni  10 % d ugo ci ka dej kraw dzi. 
 Kamie  amany nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów. 
 
2.4. Zaprawa cementowa 

Nale y stosowa  zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie ni szej ni  M 12. 
 Do zapraw nale y stosowa  cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wod  
wg PN-B-32250. 
 
2.5. Geow óknina 

 Nale y zastosowa  geow óknin  o nast puj cych parametrach: 
 

L.p
. W a ciwo ci Jednostka Warto  

1. Masa powierzchniowa [g/m3] 150 
2. Grubo  przy nacisku 
 - 2 kPa 1,2 (±0,3) 
 - 20 kPa 0,9 (±0,3) 
 - 200 kPa 

[mm] 
0,5 (±0,2) 

3. Wytrzyma o  na rozci ganie 
 - wzd u  pasma 6 (-2) 
 - w poprzek pasma [kN/m] 6 (-2) 

4. Wyd u enie wzgl dne 
 - wzd u  pasma 80 (±20) 
 - w poprzek pasma [%] 55 (±20) 

5. Si a przebicia (metoda CBR) [kN] 0,9 (-0,2) 

6. rednica oporu przy dynamicznym przebiciu 
(metoda spadaj cego sto ka) [mm] 40 (±10) 

7.  Charakterystyczna wielko  porów [µm] 90 (±30) 

8. Pr dko  przep ywu wody prostopadle do 
p aszczyzny wyrobu [Mm/s] 110 (±40) 

 *) w nawiasach podano dopuszczalne odchylenia, 
 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprz t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 ubijaków o r cznym prowadzeniu, 
 wibratorów samobie nych, 
 p yt ubijaj cych, 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 

 Transport materia ów dowolnymi rodkami transportu. 
 
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 umocnie  z kamienia 

5.2.1. Przygotowanie pod o a 

 Pod o e pod umocnienia nale y przygotowa  zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 
5.2.2. Podk ad 

 Podk ad stanowi warstwa z betonu B10 wg SST D-03.01.01. „Przepusty pod koron  drogi”. 
 
5.2.3. Wykonanie umocnie  z ok adziny kamiennej 

 Kamie  nale y uk ada  na przygotowanym podk adzie z betonu B10 i ewentualnie geow okniny. Kamie  
uk ada si  „pod sznur” naci gni ty na palikach na wysoko  od  2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. 
Uk adanie nale y rozpocz  od uprzednio wykonanych oporów-kraw ników. W przypadku gdy dokumentacja 
projektowa takich oporów nie przewiduje, nale y w pierwszej kolejno ci, po linii obwodu umocnienia, u o y  
kamienie najwi ksze. Kamie  nale y uk ada  tak, aby szczeliny mi dzy s siednimi warstwami mija y si  i nie 
przekracza y 3 cm, a najwi kszy wymiar kamienia by  skierowany w podk ad. 
 Po u o eniu kamienia szczeliny nale y zaspoinowa . 
 
5. 3. Wykonanie gurtów 

 Roboty betoniarskie wykona  zgodnie z SST D-03.01.01 „Przepusty pod koron  drogi”. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

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

6.2. Kontrola jako ci umocnie  z ok adziny kamiennej 

 Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni umocnionej i ponownym umocnieniu tym samym 
kamieniem. cis o  u o enia uwa a si  za dostateczn , je li przy ponownym umocnieniu rozebranej powierzchni 
zostanie nie wi cej ni  4% powierzchni nieumocnionej. 
 
6.4. Kontrola wykonania umocnienia z prefabrykatów 

 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
 odchylenia linii cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1 cm, 
  równo ci górnej powierzchni umocnienia - na 100 m dopuszczalny prze wit mierzony at  2 m - 1 cm, 
  dok adno ci wykonania szczelin mi dzy prefabrykatami - pe na g boko . 
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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 

 Jednostk  obmiarow  jest: 
- m2 (metr kwadratowy) – powierzchni umocnionej ok adzin  kamienn  na warstwie betonu oraz ewentualnie 
podk adzie z geow ókniny (grubo  ok adziny, warstwy z betonu B10 wg przedmiaru robót).  
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie i wbudowanie materia ów, 
 ew. piel gnacja spoin, 
 uporz dkowanie terenu, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 wykonanie wszelkich robót niezb dnych dla wykonania przedmiotach robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

  1.   PN-B-11104:1960 Materia y kamienne. Brukowiec, 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka, 
  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, 
  4.   PN-B-12074:1998 Urz dzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biow óknin . 

Wymagania i badania przy odbiorze, 
  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody bada , 
  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwyk e, 
  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci, 
  8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powro nicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych, 
  9.   PN-R-65023:1999 Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych, 
10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popio y lotne, 
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie, 
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Kraw nikii obrze a chodnikowe. 
 
10.2. Inne materia y 

14.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999. 
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D-06.03.01 
CINANIE I UZUPE NIANIE POBOCZY 

 
1. WST P 

1.2. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych ze cinaniem i uzupe nianiem poboczy w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka 
w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
  
1.3. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ze cinaniem i uzupe nianiem 
poboczy i obejmuj : 
- wykonanie poboczy umocnionych gr. 10 cm. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si  pojazdów, umieszczenia 
urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s u ca jednocze nie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.2. Odk ad - miejsce sk adowania gruntu pozyskanego w czasie cinania poboczy. 
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupe nienia poboczy po o one poza pasem drogowym. 
1.4.4. Humusowanie - zespó  czynno ci przygotowuj cych powierzchni  gruntu do obudowy ro linnej, obejmuj cy 
dog szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dog szczeniem. 
1.4.5. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiaj cym sk ad granulometryczny 
i w a ciwo ci gruntu rodzimego. 
1.4.6. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

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

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 

 Materia ami stosowanymi przy umacnianiu terenów zielonych obj tym niniejsz  SST s : 
 mieszanka optymalna. 

 
2.3.  Mieszanka optymalna 
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Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mie  ramowy sk ad uziarnienia wed ug tablicy 3. Krzywa 
uziarnienia mieszanki powinna posiada  uziarnienie ci g e i le e  w obszarze okre lonym na rysunku 1. 

 
Tablica 3. Ramowy sk ad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej 

Lp. W a ciwo  Wymagania 
1 Zawarto  frakcji wirowej (powy ej # 2 mm), % od 0 do 10 
2 Zawarto  frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85 
3 Zawarto  frakcji py owej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23 
4 Zawarto  frakcji i owej (poni ej 0,002 mm), % od 3 do 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do cinania i uzupe niania poboczy 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót okre lonych w niniejszej SST powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
 równiarek z transporterem ( cinarki poboczy), 
 równiarek do profilowania, 
 adowarek czo owych, 
 walców, 
 p ytowych zag szczarek wibracyjnych, 
 przewo nych zbiorników na wod . 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

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

4.2. Transport materia ów 

 Przy wykonywaniu robót okre lonych w niniejszej SST, mo na korzysta  z dowolnych rodków 
transportowych. 
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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. cinanie poboczy 

 cinanie poboczy mo e by  wykonywane r cznie, za pomoc  opat lub sprz tem mechanicznym. 
 cinanie poboczy nale y przeprowadzi  od kraw dzi pobocza do kraw dzi nawierzchni, zgodnie z za o onym 
spadkiem poprzecznym. 
 Nadmiar gruntu uzyskanego podczas cinania poboczy nale y wywie  na odk ad. Miejsce odk adu nale y 
uzgodni  z In ynierem. 
 Grunt pozosta y w poboczu nale y spulchni  na g boko  od 5 do 10 cm, doprowadzi  do wilgotno ci 
optymalnej poprzez dodanie wody i zag ci . 
 Wska nik zag szczenia okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi  co najmniej 0,98 
maksymalnego zag szczenia, wed ug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 
 
5.3. Uzupe nianie poboczy 

 W przypadku wyst powania ubytków (wg bie ) i zani enia w poboczach nale y je uzupe ni  materia em o 
w a ciwo ciach podobnych do materia u, z którego zosta y pobocza wykonane. 
 Miejsce, w którym wykonywane b dzie uzupe nienie, nale y spulchni  na g boko  od 2 do 3 cm, 
doprowadzi  do wilgotno ci optymalnej, a nast pnie u o y  w nim warstw  materia u uzupe niaj cego w postaci 
mieszanek optymalnych wg punktu 2.5. 
 Zag szczenie u o onej warstwy materia u uzupe niaj cego nale y prowadzi  od kraw dzi poboczy w kierunku 
kraw dzi nawierzchni. Rodzaj sprz tu do zag szczania musi by  zaakceptowany przez In yniera. Zag szczona 
powierzchnia powinna by  równa, posiada  spadek poprzeczny zgodny z za o onym w dokumentacji projektowej, oraz 
nie posiada  ladów po przej ciu walców lub zag szczarek. 
 Wska nik zag szczenia wykonany wed ug BN-77/8931-12 powinien wynosi  co najmniej 0,98 
maksymalnego zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

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

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupe nienia 
poboczy oraz opracuje optymalny sk ad mieszanki.  
 
6.3. Badania w czasie robót 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie bada  

Cz stotliwo  bada  
Minimalna liczba bada  na dziennej 

dzia ce roboczej 
1 Uziarnienie mieszanki uzupe niaj cej 2 próbki 
2 Wilgotno  optymalna mieszanki 

uzupe niaj cej 
2 próbki 

3 Wilgotno  optymalna gruntu w ci tym 
poboczu 

2 próbki 

4 Wska nik zag szczenia na cinanych lub 
uzupe nianych poboczach 

2 razy na 1 km 

 
6.4. Pomiar cech geometrycznych cinanych lub uzupe nianych poboczy 

 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów po zako czeniu robót podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów cinanych lub uzupe nianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz stotliwo  pomiarów 
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1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2 Równo  pod u na co 50 m 
3 Równo  poprzeczna  

 
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 
 Spadki poprzeczne poboczy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z tolerancj   1%. 
6.4.2. Równo  poboczy 
 Nierówno ci pod u ne i poprzeczne nale y mierzy  at  4-metrow  wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny 
prze wit pod at  nie mo e przekracza  15 mm. 
 
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 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 ci cie poboczy i zag szczenie pod o a, 
 odwiezienie gruntu na odk ad, 
 dostarczenie materia u uzupe niaj cego, 
 roz o enie materia u, 
 zag szczenie poboczy, 
 wykonanie humusowania, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
 
10.2. Inne materia y 

4.  Stanis aw Datka, Stanis aw Luszawski: Drogowe roboty ziemne. 
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D-07.05.01 
BARIERY OCHRONNE STALOWE 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z monta em barier energoch onnych w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka 
w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z dostarczeniem 
i monta em barier energoch onnych, stalowych, przek adkowych i obejmuj : 
- monta  barier energoch onnych jednostronnych typu H2/W2/B o wysoko ci h=1,10 m, na wcze niej wykonanych 
fundamentach elbetowych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Dla celów niniejszej SST przyjmuje si  nast puj ce okre lenia podstawowe: 
1.4.1. Bariera ochronna - urz dzenie bezpiecze stwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobie enia 
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koron  drogi, 
przejechaniu pojazdu na jezdni  przeznaczon  dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania 
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami sta ymi znajduj cymi si  w pobli u jezdni. 
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana 
z profilowanej ta my stalowej. 
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kraw dzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzia aj ca 
niebezpiecznym nast pstwom zjechania z drogi lub je ograniczaj ca . 
1.4.4. Bariera dziel ca - bariera ochronna umieszczona na pasie dziel cym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie 
dziel cym, przeciwdzia aj ca przejechaniu pojazdu na drug  jezdni . 
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1.4.5. Bariera os onowa - bariera ochronna umieszczona mi dzy jezdni  a obiektami lub przeszkodami sta ymi 
znajduj cymi si  w pobli u jezdni. 
1.4.6. Bariera wysi gnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do s upków za po rednictwem 
wysi gników zapewniaj cych odst p mi dzy s upkiem a prowadnic  co najmniej 250 mm. 
1.4.7. Bariera przek adkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do s upków za po rednictwem 
przek adek zapewniaj cych odst p mi dzy prowadnic  a s upkiem od 100 mm do 180 mm. 
1.4.8. Bariera bezprzek adkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpo rednio do s upków. 
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta my stalowej, maj cy za zadanie 
umo liwienie p ynnego wzd u nego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna 
odkszta ca  si  stopniowo i w sposób plastyczny. 
Odró nia si  dwa typy profilowanej ta my stalowej: typ A i typ B, ró ni ce si  kszta tem przet ocze . 
1.4.10. Przek adka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okr g ej, prSSTok tnej) lub kszta townika stalowego 
(np. z ceownika, dwuteownika) o szeroko ci od 100 do 140 mm, umieszczony pomi dzy prowadnic  a s upkiem, 
którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych w a ciwo ci kolizyjnych (ni  w barierze bezprzek adkowej), 
powoduj cych, e prowadnica bariery w pierwszej fazie odkszta cania lub przemieszczania s upków nie jest odginana 
do do u, lecz unoszona ku górze. 
1.4.11.Wysi gnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygi tej blachy stalowej lub z kszta townika 
stalowego, umieszczony pomi dzy prowadnic  a s upkiem, którego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okre lonej 
odleg o ci od s upka, zwykle oko o 0,3 do 0,4 m, co zapewnia du  podatno  prowadnicy bariery w pierwszej fazie 
kolizji oraz do  agodnie obci a s upki si ami od nadje d aj cego pojazdu. 
1.4.12. Typy barier zale ne od poprzecznego odkszta cenia bariery w czasie kolizji: 
 typ I : bariera podatna, z odkszta ceniem dochodz cym od 1,8 do 2,0 m, 
 typ II : bariera o ograniczonej podatno ci (wzmocniona), z odkszta ceniem do 0,85 m, 
 typ III : bariera niepodatna (sztywna), z odkszta ceniem równym lub bliskim zeru. 

1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Materia y do wykonania barier ochronnych stalowych 

 Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre lone s  poprzez typ bariery podany 
w dokumentacji projektowej, nawi zuj cy do ustale  producenta barier. Do elementów tych nale : 
 prowadnica, 
 s upki, 
 pas profilowy, 
 wysi gniki, 
 przek adki, wsporniki, ruby, podk adki, wiat a odblaskowe, 
 czniki uko ne, 
 obejmy s upka, itp. 

Nale y zastosowa  bariery energoch onne spe niaj ce wymagania zawarte w „Rozporz dzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r, nr 43 poz. 430)”, spe niaj ce wymagania przedmiotach 
norm (w tym normy EN-1317) oraz w „Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie” 
(Dz.U. z 2000r., nr 63, poz. 735).. 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewni  
trwa o  pow oki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat 
w rodowisku o zwi kszonej korozyjno ci. W przypadku braku wystarczaj cych danych minimalna grubo  pow oki 
cynkowej powinna wynosi  60 m. 
 Do wykonania obróbki wokó  blach dolnych s upków nale y zastosowa  zapraw  niskoskurczow  
o wytrzyma o ci na ciskanie min. 30 MPa. 
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2.4. Sk adowanie materia ów 

Elementy d u sze barier mog  by  sk adowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na pod o u 
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów nale y uk ada  oddzielnie z ewentualnym 
zastosowaniem podk adek. Elementy monta owe i po czeniowe mo na sk adowa  w pojemnikach handlowych 
producenta. 

Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca si , aby drobne frakcje kruszywa by y 
chronione za pomoc  plandek lub zadasze . Pod o e sk adowiska musi by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione, 
aby nie dopu ci  do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sk adowania. 

Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08. 
Inne materia y nale y przechowywa  w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 
 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do wykonania barier 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 zestawu sprz tu specjalistycznego do monta u barier, 
 urawi samochodowych o ud wigu do 4 t, 
 wiertnic do wykonywania otworów pod s upki, 
 koparek ko owych, 
 urz dze  wbijaj cych lub wibrom otów do pogr ania s upków w grunt, 
 betoniarki przewo nej, 
 wibratorów do betonu, 
 przewo nego zbiornika na wod , 
 adowarki, itp. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport elementów barier stalowych 

 Transport elementów barier mo e odbywa  si  dowolnym rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne 
barier nie powinny wystawa  poza gabaryt rodka transportu. Elementy d u sze (np. profilowan  ta m  stalow , pasy 
profilowe) nale y przewozi  w opakowaniach producenta. Elementy monta owe i po czeniowe zaleca si  przewozi  
w pojemnikach handlowych producenta. 
 Za adunek i wy adunek elementów konstrukcji barier mo na dokonywa  za pomoc  urawi lub r cznie. Przy 
za adunku i wy adunku, nale y zabezpieczy  elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nale y 
przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych wyroby przed korozj  i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed wykonaniem w a ciwych robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza  
In yniera: 
 wytyczy  tras  bariery, 
 ustali  lokalizacj  s upków (za . 11.6), 
 okre li  wysoko  prowadnicy bariery (za . 11.3), 
 okre li  miejsca odcinków pocz tkowych i ko cowych bariery, 
 ustali  ew. miejsca przerw, przej  i przejazdów w barierze, itp. 
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5.3. Monta  bariery 

 Sposób monta u bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji In yniera. 
 Bariera powinna by  montowana zgodnie z instrukcj  monta ow  lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi 
ustalonymi przez producenta bariery. 

Przy monta u barier nale y zwraca  uwag  na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacj  projektow  
i wytycznymi producenta barier: 
 odcinków pocz tkowych i ko cowych bariery, o w a ciwej d ugo ci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), 

z zastosowaniem czników uko nych w miejscach niezb dnych przy po czeniu poziomego odcinka prowadnicy 
z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, 
z ewentualn  kotw  betonow  w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

 odcinków barier os onowych o w a ciwej d ugo ci odcinka bariery: a) przyleg ego do obiektu lub przeszkody, b) 
przed i za obiektem, c) uko nego pocz tkowego, d) uko nego ko cowego, e) wzmocnionego, 

 odcinków przej ciowych pomi dzy ró nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do obiektu 
mostowego z zastosowaniem w a ciwej d ugo ci odcinka uko nego w planie, jak równie  po czenia z barierami 
betonowymi pe nymi i ew. por czami betonowymi, 

 przerw, przej  i przejazdów w barierze w celu np. doj cia do kolumn alarmowych lub innych urz dze , przej cia 
pieszych z pobocza drogi za barier  w tym na chodnik obiektu mSSTowego, na skrzy owaniu z drogami, przej cia 
przez pas dziel cy, przejazdu poprzecznego przez pas dziel cy, 

 dodatkowych urz dze , jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, os ony s upków bariery, itp. (np. wg za . 11.5). 
 Na barierze powinny by  umieszczone elementy odblaskowe: 
a) czerwone - po prawej stronie jezdni, 
b) bia e  - po lewej stronie jezdni. 
 Odleg o ci pomi dzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by  zgodne z ustaleniami WSDBO. 
 Elementy odblaskowe nale y umocowa  do bariery w sposób trwa y, zgodny z wytycznymi producenta barier. 
 Elementy barier mocowa  nale y do wcze niej zamocowanych w awach fundamentowych kotew stalowych. 
Po zamontowaniu s upków dolne blachy nale y ”obrobi ” poprzez aplikacje zaprawy niskoskurczowej wype niaj cej 
przestrze  pomi dzy górn  powierzchni  fundamentu, a doln  powierzchni  blachy dolnej s upka. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi: 
 atest na konstrukcj  drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarz dzaj cego drog , wed ug wymagania 

punktu 2.2, 
 za wiadczenia o jako ci (atesty) na materia y, do których wydania producenci s  zobowi zani przez w a ciwe, jak 

kszta towniki stalowe, pr ty zbrojeniowe, cement. 
 6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materia y dostarczone na budow  z za wiadczeniem o jako ci (atestem) producenta powinny by  
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
 W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w a ciwo ci 
dostarczonych wyrobów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w punkcie 2. 
Tablica 2. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj badania Liczba bada  Opis bada  Ocena wyników 
bada  

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

5 do 10 bada  z 
wybranych losowo 
elementów w ka - 
dej dSSTarczanej 
partii wyrobów 
licz cej do 1000 
elementów 

Powierzchni  zbada  
nie uzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia 
g boko ci wad u y  
dSST pnych narz dzi 
(np. linia ów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny by  
zgodne z 
wymagania-mi 
punktu 2 i katalo-
giem (informacj ) 
producenta barier 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzi  uniwer-
salnymi przyrz dami 
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pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót nale y zbada : 
a) zgodno  wykonania bariery ochronnej z dokumentacj  projektow  (lokalizacja, wymiary, wysoko  prowadnicy 

nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacj ) producenta 

barier, 
c) poprawno  ustawienia s upków, zgodnie z punktem 5, 
d) prawid owo  monta u bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 
e) poprawno  wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5, 
f) poprawno  umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odleg o ciach ustalonych 

w WSDBO. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej bariery energoch onnej – zamontowanej na wcze niej 
wykonanej awie fundamentowej wraz z wykonaniem obróbki zapraw  niskoskurczow  wokó  blach dolnych s upków 
bariery. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup i dostarczenie materia ów, 
 monta  s upków do fundamentów i wykonanie obróbki zapraw  niskoskurczow , 
 monta  bariery (prowadnicy, wysi gników, przek adek, obejm, wsporników itp. z pomoc  w a ciwych rub 

i podk adek) z wykonaniem niezb dnych odcinków pocz tkowych i ko cowych, ew. barier os onowych, odcinków 
przej ciowych pomi dzy ró nymi typami barier, przerw, przej  i przejazdów w barierze, umocowaniem 
elementów odblaskowych itp., 

 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 uporz dkowanie terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
2. PN-B-06250 Beton zwyk y, 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne, 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci, 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia, 
7. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania, 
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9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
10. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia, 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki, 
12. PN-H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co, 
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary, 
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gor co, 
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoleg o cienne IPE walcowane na gor co, 
16. PN-H-93460-03 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 

w glowej zwyk ej jako ci o Rm do 490 MPa, 
17. PN-H-93460-07 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte. Zetowniki ze stali w glowej zwyk ej 

jako ci o Rm do 490 MPa, 
18. PN-H-93461-15 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia. 

Kszta townik na por cz drogow , typ B, 
19. PN-H-93461-18 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia. Ceowniki 

pó zamkni te prostok tne, 
20. PN-H-93461-28 Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia. Pas 

profilowy na drogowe bariery ochronne, 
21. PN-M-82010 Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych, 
22. PN-M-82101 ruby ze bem sze ciok tnym, 
23. PN-M-82121 ruby ze bem kwadratowym, 
24. PN-M-82503 Wkr ty do drewna ze bem sto kowym, 
25. PN-M-82505 Wkr ty do drewna ze bem kulistym, 
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno. Wymiary, 
27. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim, okr g ym i kwadratowym, 
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie, 
29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania, 
30. BN-69/7122-11 P yty pil niowe z drewna, 
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. 

Wymagania i badania, 
32.  EN-1317 Systemy ograniczaj ce drog . 
 
10.2. Inne dokumenty 

 33. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Projekt odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie  
przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln ” 

 

135                                                                                                          Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-08.01.01 
KRAW NIKI BETONOWE 

1. WST P 

1.3. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z u o eniem kraw ników betonowych w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka 
w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
  
1.4. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z u o eniem 
kraw ników betonowych i obejmuj : 
- u o enie kraw ników betonowych 15x30 cm. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dziel ce, 
wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
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Ogólne   wymagania  dotycz ce  materia ów,   ich  pozyskiwania  i   sk adowania,   podano   w     SST D- M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Stosowane materia y 

Materia ami stosowanymi s : 
- prefabrykowane kraw niki betonowe 15x30 cm - typu U – uliczne, 
- piasek na podsypk  i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materia y do wykonania awy pod kraw niki – beton wg D-03.01.01 „Przepusty pod koron  drogi”. 
 
2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
 

2.3.2. Rodzaje 
Stosuje si  nast puj cy rodzaj kraw ników betonowych: 

- prostok tne ci te - rodzaj „a”, 
 
2.3.3. Odmiany 

Stosowane s  kraw niki , odmiany: 1 -  kraw nik betonowy jednowarstwowy, 
 
2.3.4. Gatunki 

Stosowane s  kraw niki betonowe - gatunku 1 - G1,  
 

 
2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne  

2.4.1. Kszta t i wymiary 

Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2. 
Stosowane s : 
 

1)   kraw nik rodzaju „a 

 
 
Rys. 1. Wymiarowanie kraw ników 

 
Tablica 1. Wymiary kraw ników betonowych 

 
Wymiary kraw ników,   cm Typ 

kraw nika 
Rodzaj 

kraw nika 
L b H c d r 

U - uliczny a 100 20 30 3 min. 12 
max. 15 

1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych 
 

Dopuszczalna odchy ka, mm Rodzaj 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 
powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodze  Dopuszczalna wielko  

wad i uszkodze  
 Gatunek 1 
Wkl s o  lub wypuk o  powierzchni kraw ników w mm 2 

ograniczaj cych   powierzchnie   górne 
( cieralne),   mm 

niedopuszczalne 

ograniczaj cych pozosta e 
powierzchnie: 
- liczba max 

2 

- d ugo , mm, max 20 

Szczerby i uszkodzenia 
kraw dzi i naro y 

- g boko , mm, max 6 

 
 

2.4.3. Sk adowanie 

Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci. 

Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o wymiarach: 
grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  min. 5 cm wi ksza ni  szeroko  kraw nika. 

 
2.4.4. Beton i jego sk adniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników 

Do produkcji kraw ników nale y stosowa  beton wg PN-B-06250- min. B 35 Beton u yty do produkcji 
kraw ników powinien charakteryzowa  si : 
- nasi kliwo ci , poni ej 4%, 
- cieralno ci  na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, 
- mrozoodporno ci  i wodoszczelno ci , zgodnie z norm  PN-B-06250. 
 
2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  „42,5” wg PN-B-
19701. 

Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08. 
 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250. 
 

2.5. Materia y na podsypk  i do zapraw 

Piasek na podsypk   cementowo-piaskow  powinien  odpowiada  wymaganiom PN-B-06712, Cement na 
podsypk  i do zapraw :    cementowej i cementowo-piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie 
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mniejszej ni  „32,5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  
wymaganiom PN-B-32250. 

 
2.6. Materia y na awy i do zapraw 

Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa , dla: 
 a) awy  betonowej   - beton klasy  B10,  wg PN-B-06250,  którego  sk adniki powinny  odpowiada  

wymaganiom punktu 2.4.4, wytworzony na budowie lub zakupiony w wytwórni. 
 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprz t 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania 
z nast puj cego sprz tu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych, 
- samochodów do przewozu betonu. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

4.2. Transport kraw ników i betonowej kostki brukowej 

Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy. 
Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a 

górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
 

4.3. Transport pozosta ych materia ów 

Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst pieniem do robót nale y wytyczy  lini  kraw nika zgodnie z dokumentacj  projektow . 

5.2. Wykonanie koryta pod awy 

Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna 

wykopu i konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug 

normalnej metody Proctora. Pod o e zgodnie z wymogami SST D-04.01.01 „Pod o e wraz z zag szczeniem 
i profilowaniem”. 

 
5.3. Wykonanie aw 

Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02. 
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5.3.1. awa betonowa 
awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu powinien by  

wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym 
nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne 

 
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników 

wiat o (odleg o  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej . 

Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu kraw nika obsypana 
piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z BN-64/8845-02. 
 

5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej 

Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si  na podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 3 
cm po zag szczeniu. 

 
5.4.3. Wype nianie spoin 

Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-
piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw  cementowo-piaskow  stosuje si  
wy cznie do kraw ników ustawionych na awie betonowej. 

Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczenia przed 
wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  
nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn  awy. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
` 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

6.2.1. Badania kraw ników 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do 
ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki 
z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych 
w naro ach elementów wykonuje si  przez przy o enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek 
z dok adno ci  do 1 mm. 

 
6.2.2. Badania pozosta ych materia ów 

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa  
wszystkie w a ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt 2. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw  

Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod o a na dnie wykopu. Zag szczenie pod o a powinno 
by  zgodne z pkt 5.2. Zakres przeprowadzanych bada  podano w SST D-04.01.01 „ Pod o e wraz zag szczeniem i 
profilowaniem”. 

 
6.3.2. Sprawdzenie aw 
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Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a) Zgodno  profilu pod u nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . 

Profil pod u ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne odchylenia 
mog  wynosi  ± 1 cm na ka de 40 m awy. 

b) Wymiary aw. 
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 40 m awy. Tolerancje 
wymiarów wynosz : 
- dla wysoko ci ± 5% wysoko ci projektowanej, 
- dla szeroko ci ± 5% szeroko ci projektowanej. 

c) Równo  górnej powierzchni aw. 
Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy o enie w dwóch punktach, na ka de 40 m awy, 
trzymetrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni  awy i przy o on  at  nie mo e przekracza    1 cm. 

d) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza   ± 1 cm na ka de 40 m 
wykonanej awy. 
 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 

Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 0,5 cm na ka de 40 

m ustawionego kraw nika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 0,5 

cm na ka de 40 m ustawionego kraw nika, 
c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy o enie w dwóch punktach na ka de 40 m 

kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i przy o on  at  nie 
mo e przekracza  0,5 cm, 

d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe n  
g boko . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) dla : 
- kraw nika betonowego ulicznego na awie  betonowej z oporem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje si  za 
wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- wykonanie awy, 
- wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m robót wymienionych w pkt. 7.2 obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup materia ów i dostarczenie w miejsce wbudowania 
- zakup kraw ników i dostarczenie na miejsce wbudowania, 
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- wykonanie szalunku dla aw z oporem, 
- wykonanie awy betonowej z oporem, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie kraw ników na podsypce (cementowo-piaskowej), 
- wype nienie spoin kraw ników zapraw , 
- ew. zalanie spoin mas  zalewow , 
- geodezyjny pomiar powykonawczy 
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

Cena obejmuje wykonanie oznakowania i zabezpieczenie strefy na czas wykonania robót wraz z demonta em 
po wykonanych pracach. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane, 
2. PN-B-06250 Beton zwyk y, 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe, 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw, 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego, 
6. PN-B-10021    Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Metody pomiaru cech geometrycznych, 
7. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni. wir i mieszanka, 
8. PN-B-11112 Kruszywa   mineralne.   Kruszywo   amane   do   nawierzchni drogowych, 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne.   Kruszywa naturalne  do  nawierzchni drogowych. Piasek, 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci, 
11. PN-B32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
12. BN-88/6731-08        Cement. Transport i przechowywanie, 
13. BN-74/6771-04        Drogi samochodowe. Masa zalewowa, 

14. BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk    tramwajowych.    Wspólne wymagania i badania, 

15. BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,   parkingów  
i torowisk  tramwajowych.   Kraw niki   i obrze a chodnikowe, 
16. BN-64/8845-02        Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 

10.2. Inne dokumenty 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D-08.02.02 
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1. WST P 

1.1 .Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem 
Radawka w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
chodnika z brukowej kostki betonowej i obejmuj : 
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na podbudowie gr. 15 cm z kruszywa amanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materia  nawierzchni, który spe nia nast puj ce 
warunki: 
- w odleg o ci 50 mm od ka dej kraw dzi, aden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywa  wymiaru poziomego 
mniejszego ni  50 mm; 
- ca kowita d ugo  kostki podzielona przez jej grubo  powinna by  mniejsza lub równa cztery. (Tych dwóch 
wymaga  nie stosuje si  do elementów uzupe niaj cych.) 
Element uzupe niaj cy - ca y element lub cz  kostki, który jest stosowany do uzupe nienia i umo liwia uzyskanie 
obszaru ca kowicie wybrukowanego. 

Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. MATERIA Y 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB 
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2.2. Materia y do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej 

Materia ami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wed ug zasad niniejszej 
SST, s : 

- betonowa kostka brukowa, 
- cement i piasek na podsypk , 
- woda. 
 

2.3. Betonowa kostka brukowa 

2.3.1. Wymagane dokumenty 

U yta  przez Wykonawc  do wykonania  nawierzchni betonowa kostka brukowa  musi  posiada  deklaracj  
zgodno ci z norm  PN-EN 1338, 

 
2.3.2. Wygl d zewn trzny 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywa  wad takich jak rysy lub 
odpryski. 

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza si  wyst powania rozwarstwienia 
(rozdzielenia) mi dzy warstwami. 

Wygl d zewn trzny kostek brukowych nale y ocenia  zgodnie z za cznikiem J do PN-EN 1338. Ewentualne 
wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w a ciwo ci u ytkowe kostek brukowych i nie s  uwa ane za istotne. 
 
2.3.3. Kszta t i wymiary kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni b dzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubo ci 80 mm lub kostka 
z rozbiórki. 
Tolerancje wymiarowe wynosz : 

na d ugo ci ± 2 mm, 
na szeroko ci ± 2 mm, 
na grubo ci ± 3 mm. 

 Kostk  z wcze niejszej rozbiórki nale y oczy ci  i zmagazynowa  do czasu ponownego wbudowania. 
W przypadku stwierdzenia, e nie nadaje si  ona do ponownego wbudowania nale y j  zast pi  materia em nowym. 

 
2.3.4. W a ciwo ci fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych 

2.3.4.1. Odporno  na warunki atmosferyczne 

Kostki brukowe powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 1 i w tablicy 2.  

Tabela 1 - Nasi kliwo  

Klasa Znakowanie Nasi kliwo , % masy 
2 B <6 

 
Tabela 2 - Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli ods dzaj cych 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu 
zamra ania/rozmra ania, kg/m2 

3 D warto  rednia < 1,0 
przy czym aden pojedynczy wynik > 1,5 

 
Ponadto,  beton u yty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spe nia  nast puj ce warunki: 
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Lp. Cechy Warto  
1 Nasi kliwo  wod  wg PN-86706250, w procentach, co najwy ej 5 

 Odporno  na zamra anie, po 150 cyklach zamra ania, wg PN-88/B-06250 
a) p kni cia próbki 
b) strata masy, w procentach, co najwy ej 
c) obni enie wytrzyma o ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma o ci 
próbek niezamra anych, w procentach, co najwy ej 

brak 5 
20 

 
2.3.4.2. Wytrzyma o  na rozci ganie przy roz upywaniu 

Wytrzyma o  charakterystyczn  na rozci ganie przy roz upywaniu T nale y okre la  za pomoc  badania 
wykonywanego zgodnie z za cznikiem F do PN-EN-1338. 
Wytrzyma o  charakterystyczna na rozci ganie przy roz upywaniu T nie powinna by  mniejsza ni  3,6 MPa. 

aden pojedynczy wynik nie powinien by  mniejszy ni  2,9 MPa i nie powinien wykazywa  obci enia 
niszcz cego mniejszego ni  250 N/mm d ugo ci roz upania. 

 
2.3.4.3. Odporno  na cieranie 

Odporno  na cieranie okre la si  za pomoc  badania na szerokiej tarczy ciernej (za cznik G normy PN-
EN 1338) lub alternatywnie na tarczy Bóhmego (za cznik H normy PN-EN 1338). Badanie na szerokiej tarczy 
ciernej jest badaniem podstawowym. 

Wymagania dotycz ce odporno ci na cieranie s  podane w tabeli 3. 
 
 
 
 
 

Tabela 3 - Odporno  na cieranie 

Wymaganie Klasa Oznaczenie 
Pomiar wykonany zgodnie z 
metod  badania opisan  w 

za czniku G 

Pomiar wykonany zgodnie z 
metod  alternatywn  opisan  w 

za czniku H 
3 H <23 mm sS20 000mmd/5 000mm* 

 
2.4. Materia y na podsypk  

Cement na podsypk  powinien by  cementem portlandzkim marki „32.5" odpowiadaj cy wymaganiom PN-
EN 197-1:2002. 

Piasek na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 14157:2005. 
 

2.5. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 

Kruszywo na podbudow  powinno odpowiada  wymaganiom wg SST D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie". 

 
2.6. Woda 

Nale y stosowa  wod  pitn  (niemineralizowan ) wg PN-EN 1008. Woda ta nie wymaga bada  
 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonywania chodników z kostki brukowej 

Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si  r cznie. 
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  mechaniczne urz dzenia 
uk adaj ce. Urz dzenia sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s u cego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich u o enia. Do zag szczania nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z 
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tworzywa sztucznego. Podbudow  wykonuje si  z u yciem sprz tu wg wymaga  SST D.04.04.02 „Podbudowa z 
kruszywa amanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie". 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzyma o ci betonu min. 0,7 wytrzyma o ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne 
urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta m  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta. 
 

4.3. Transport kruszywa amanego na podbudow  

Wymagania dla transportu kruszywa na podbudow  zosta y okre lone w SST D.04.04.02. „Podbudowa z 
kruszywa amanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie". 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w pod o u pod chodniki z kostki betonowej powinno by  wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami pod u nymi i poprzecznymi. 

Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej metody Proctora. 
 
 

5.3. Pod o e 

Pod o e pod nawierzchnie chodników z betonowej kostki brukowej stanowi  b dzie warstwa podbudowy 
z kruszywa amanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 

 
5.4. Podsypka pod chodniki z kostki betonowej 

Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 12620:2004. 
Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna wynosi  3 cm. Podsypka powinna by  zwil ona wod , 

zag szczona i wyprofilowana. 
 

5.5. Nawierzchnia chodnika z betonowych kostek brukowych 

Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod o u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami 
wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu. 

Po u o eniu kostki szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u o onych kostek 
przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania chodnika. 

Do ubijania u o onego chodnika z kostek brukowych stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi 
powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. 

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca. 
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype niania i zamie  nawierzchni . Chodnik z 

wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz oddany do u ytkowania. 
 

5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Zasady ogólne kontroli jako ci robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
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Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada 
Aprobat  Techniczn  lub stosowane wiadectwo jako ci. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

Niezale nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien da  od producenta wyników bie cych bada  
wyrobu na ciskanie. Zaleca si , aby do badania wytrzyma o ci na ciskanie pobiera  6 próbek (kostek) dziennie (przy 
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek u o onych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga  podanych w pkt. 
2.1.3 i wyniki bada  przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

W przypadkach w tpliwych In ynier zleci Laboratorium Zamawiaj cego wykonanie bada  wytrzyma o ci na 
ciskanie, mrozoodporno ci i nasi kliwo ci betonu brukowej kostki betonowej. 

 
6.3.1. Sprawdzenie pod o a 

Sprawdzenie pod o a polega na stwierdzeniu zgodno ci z Rysunkami i odpowiednimi STWiORB. 
Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:  

- g boko ci koryta: 
o    szeroko ci do 3 m: ± 1 cm,  
o    szeroko ci powy ej 3 m: ± 2 cm,  
- szeroko ci koryta: ± 5 cm 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod u nych polega na 
stwierdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  oraz pkt 5.4. niniejszej STWiORB. 

 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodno ci wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5. niniejszej STWiORB: 

- pomierzenie szeroko ci spoin, 
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawid owo ci wype niania spoin, 
- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
 
 

6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.3.3.1. Sprawdzenie równo ci chodnika 

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 
u o onego chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit 
pod at  4 m nie powinien przekracza  1,0 cm. 

 
6.3.3.2. Sprawdzenie profilu pod u nego 

Sprawdzenie profilu pod u nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  ± 3 
cm. 

 
6.3.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 
do 300 m chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynosz  ± 0,3%. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostk  obmiarowa  jest  1  m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki brukowej o podanej 
grubo ci wraz z wykonaniem podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie oraz podsypki cementowo-piaskowej o grubo ciach podanych w dokumentacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, je eli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 da y wyniki pozytywne. 
 

8.2. 0dbiór robót zanikaj cych 

Odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu dla chodników z betonowej kostki brukowej podlega: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podbudowa, 
- wykonana podsypka. 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonanego chodnika obejmuje: 
- wytyczenie i prace pomiarowe, 
- przygotowanie robót, 
- zakup i dostarczenie potrzebnych materia ów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zag szczeniem, 
- roz cielenie i zag szczenie podsypki piaskowej, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa amanego, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- u o enie kostki, wype nienie spoin zapraw , 
- piel gnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wod , 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. NORMY 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada , 
PN-EN 14157:2005 Kamie  naturalny. Oznaczenie odporno ci na cieranie, 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-EN 206-1:2003/a1:2005 Beton. Cz  1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno , 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce  
   cementów powszechnego u ytku, 
PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  
 ocena przydatno ci wody zarobowej do beton, w tym wody z procesów produkcji.  
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych  
 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów  
  i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania, 
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów  
 i torowisk tramwajowych. P yty drogowe, 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .  
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D-08.03.01 
OBRZE A BETONOWE 

1. WST P 

1.4. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem obrze y betonowych w ramach odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka 
w m. Radawie przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln . 
  
1.5. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
obramowania z obrze y betonowych i obejmuj : 
- ustawienie obrze y o przekroju 8x30 cm – obramowanie umocnie  i chodników. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z 
obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i okre leniami podanymi SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 



„Projekt odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie  
przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln ” 

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o                                                                                                           150 

 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. MATERIA Y 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

 
2.2. Materia y do wykonania obrze y betonowych 

Materia ami stosowanymi przy wykonaniu obrze y betonowych wed ug zasad niniejszej SST s : 
 

2.2.1. Obrze a betonowe 

Obrze a betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30x100 cm powinny by  wykonane z betonu klasy C25/30 
wg PN-EN 206-1 i spe nia  warunki zawarte w BN-80/6775-03/04 pod wzgl dem kszta tu. 

Ka da dostarczona partia obrze y betonowych na budow  powinna posiada  atest producenta. 
Beton u yty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzowa  si : 

- nasi kliwo ci  wg PN-EN 1340 dla klasy 2 
- odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych wg PN-EN 1340 dla klasy 3 
- odporno  na cieranie wg PN-EN 1340 dla klasy 3  
- wytrzyma o  na zginanie wg PN-EN 1339 co najmniej dla klasy 2 

Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y jak w PN-EN 1340. Dopuszczalne odchy ki p asko ci PN-EN 
1340. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y jak w PN-EN 1340: 

- wkl s o  lub wypuk o  powierzchni i kraw dzi - 2 mm, 
- szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne) -

niedopuszczalne. 
Obrze a nale y sk adowa  w pozycji budowania. 
Sk adowanie obrze y powinno by  zorganizowane w sposób chroni cy materia  przed jego uszkodzeniem 

mechanicznym i przed wp ywem ewentualnych, szkodliwych czynników zewn trznych na beton. 
 
 
 
 

2.2.2. Cement 

Cement u yty na zapraw  cementow  do spoinowania powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 
197-1:2002. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 

 
2.2.3. Piasek 

Piasek do zaprawy powinien spe nia  wymagania normy PN-EN 13139:2003. 
Piasek na podsypk  powinien spe nia  wymagania PN-EN 13043:2004. 
 

2.2.4. Woda 

Woda powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008:2003. 

2.3. Beton do wykonania awy  

Beton na aw  z oporem wg SST D-03.01.01 „Przepusty pod koron  drogi”. 
 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania obrze y betonowych 

Roboty zwi zane z ustawianiem obrze y betonowych nale y wykonywa  r cznie przy u yciu drobnego 
sprz tu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
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Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materia ów 

4.2.1 .Transport obrze y 

Obrze a powinny by  transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrze a nale y 
transportowa  w sposób chroni cy je przed uszkodzeniami. 

 
4.2.2. Transport pozosta ych materia ów 

Transport cementu i kruszywa wg SST D.08.01.01. „Kraw niki betonowe”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Ustawienie obrze y betonowych 

Roboty nale y rozpocz  od wytyczenia linii obrze a. Wykop pod obrze e nale y wykona  zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow  i norm  PIM-B-06050. Wymiary wykopów powinny odpowiada  wymiarom obrze a w 
planie. Dno wykopu powinno by  wyprofilowane i zag szczone. Wska nika zag szczenia min. 0,97 wg normalnej 
metody Proctora. 

W tak wykonanym wykopie ustawia si  obrze a 20x6 na podsypce piaskowej, obsypuj c zewn trzn  cian  
obrze y gruntem i ubijaj c go. Szeroko  spoin mi dzy obrze ami nie powinna przekracza  1 cm. Przed zalaniem 
spoin zapraw  nale y je oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by  piel gnowane 
wod . 
 
6. KONTROLA JAKO I ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Zasady ogólne kontroli jako ci robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia In ynierowi Program Zapewnienia Jako ci (PZJ). W   

przypadkach   w tpliwych   In ynier   zleci    Laboratorium   Zamawiaj cego   wykonanie   bada  wytrzyma o ci na 
ciskanie,  mrozoodporno ci i nasi kliwo ci betonu. Wszystkie badania przed przyst pieniem do robót i w czasie robót 

wykonuje In ynier i Laboratorium Wykonawcy. 
 

6.2. Ocena prefabrykatów 

Ocen  prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nale y wykona  wg ustale  normy 
PN-B-10021. 

 
6.3. Sprawdzenie przygotowania pod o a 

Sprawdzenie wykonanych pod obrze a wykopów polega na ocenie: 
 wska nika zag szczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancj  ± 2% w stosunku do wymaganego, 
 szeroko ci dna wykopu, z tolerancj  ± 1 cm. 

 
6.4. Sprawdzenie u o enia obrze y 

Sprawdzeniu podlega: 
- odchylenie linii obrze y w planie - max. odchylenie mo e wynie  1 cm (na ka de 100 m), 
- odchylenie niwelety - max. ± 1 cm (na ka de 100 m), 
- równo  górnej powierzchni obrze y - tolerancja prze witu pod at  3-metrow  < 1cm (na ka de 100 m), 
- dok adno  wype nienia spoin - wymagane wype nienie ca kowite (sprawdzenie co 10 m). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostk  obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrze a betonowego o wymiarach podanych 
w dokumentacji projektowej z wykonanie awy z betonu B10 z oporem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :  
- wykonanie koryta,  
- wykonanie awy. 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonania obrze a betonowego obejmuje:  
- wytyczenie i prace pomiarowe, zakup i dostarczenie potrzebnych materia ów,  
- wykonanie wykopu pod obrze e,  
- roz cielenie i ubicie awy,  
- wykonanie szalunków dla awy, 
- ustawienie obrze y betonowych, 
- wype nienie spoin zapraw  cementow , 
- piel gnacja awy i spoin wod , 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

BN-80/6775-03/01      Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg,   ulic, parkingów    
                                          i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania, 
BN-80/6775-03/04        Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg,   ulic, parkingów  
                                           i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a betonowe,  
PN-EN 206-1:2003       Beton - Cz  1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno , 
PN-EN 197-1:2002       Cement - Cz  1:  Sk ad, wymagania i  kryteria zgodno ci dotycz ce cementów   
                                          powszechnego u ytku, 
PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy,  
PN-EN 13043:2004      Kruszywa   do   mieszanek   bitumicznych   i   powierzchniowych    utrwale  tosowanych      
                                          na     drogach,     lotniskach     i     innych     powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 
PN-EN 1008:2004            Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena   
                                          przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji  
                                             betonu, 
PN-B-06050               Roboty ziemne budowlane, 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych, 
PN-EN 1340:2004        Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada , 
PN-EN 1339:2005        Betonowe p yty brukowe. Wymagania i metody bada , 
PN-EN 13369:2005      Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 
10.2. Inne dokumenty 

„Katalog powtarzalnych elementów drogowych" (KPED)   - Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r. 
 

 
 
 
 
 



„Projekt odbudowy przepustu nad ciekiem Radawka w m. Radawie  
przy skrzy owaniu ulicy Ludowej z ulic  Szkoln ” 

 

153                                                                                                          Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


