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D.00.00.00 Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie tytułowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do  stosowania 
jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych OST wymagania ogólne należy stosować w m.in.  n/w specyfikacjach 
technicznych: 
D.00.00.00  Wymagania ogólne 

D.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

D-04.01.01.  Koryto  wraz  z  profilowaniem i  zagęszczaniem  podłoża, 

D-04.02.01. Warstwy  odsączające  i  odcinające 

D.04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 

D.04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 

D.05.03.05  Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

D.08.01.01  Krawężniki betonowe 

D.05.03.05.Nawierzchnie z kostki betonowej 

 

Zakres szczegółowy robót został określony w przedmiarze dla ww 
ulicy 
 

1.4. Określenia podstawowe /nie wprowadzono zmian w numeracji w odniesieniu do OST/ 
  

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

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

1.4.6. Dziennik budowy – dziennik wydany y zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie budowy 

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

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

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

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

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

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

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

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

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

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

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi 1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla 
pieszych i przepust. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

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

1.4.29. Polecenie Inżyniera projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

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

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

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 
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1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

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

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

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

 Zamawiającego;  

 sporządzoną przez wykonawcę do odbioru końcowego 

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera projektu, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
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urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem 
projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

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

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera 
projektu. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inżyniera projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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

2. MATERIAŁY 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi projektu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
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  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera projektu. Jeśli Inżynier projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inżyniera projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera projektu. 

3. sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w . 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4. transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. kontrola jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
  Inżynier projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo.   
 Na zlecenie Inżyniera projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera projektu 
 Inżynier projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 . Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
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 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

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

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

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

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

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

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

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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 Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera projektu. 

Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się,: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do dziennika budowy. 
  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
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 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem projektu. 

8. odbiór robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Odbiór ostateczny robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i 

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

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. podstawa płatności 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa zawarta w kosztorysie ofertowym z przetargu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie 
tytułowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do  stosowania jako 
dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 
trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i 

punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie granic działek /pasa drogowego/, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
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. 
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
  W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać          500 m. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
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 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu 
do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Koszt robót geodezyjnych mieści się w cenie kontraktu  
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D.02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE 
 
D.02.01.01. Wykonanie wykopów 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie tytułowej. 
 

2.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót sprowadza się do: 

- usunięcia ziemi roślinnej (humusu) poza strefę robót, w miejsce wskazane przez inspektora 
nadzoru, w obrębie placu budowy, 

- wykonanie niwelacji zgrubnej, do górnych rzędnych robót ziemnych, po trasie drogi  wraz z 
przyległym pasem o szerokości do 10m w polu zamkniętym drogami i 2m poza nim, 

Grunty przydatne do dalszego wykorzystania w konstrukcji korpusu drogowego nie mieszać z 
gruntami innymi. Nie przegłębiać wykopów.  

  
2.2. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem wykopów . 
 
2.3. Określenia podstawowe 
2.3.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz 
przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie 
drogowym. 

 
2.3.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi wykopu. 
 
2.3.3. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod 

konstrukcji nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 
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1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych.  
 
2.3.4. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 

budowli, w której właściwości gruntu maja wpływ na projektowanie, wykonanie i 
eksploatację budowli. 

 
2.3.5. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i 

nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
 
2.3.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg 

wzoru: 
 

     Is = d / ds. 
w którym:  

 d  -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

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

1.4.7. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

   U = d60 / d10 
w którym: 

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

1

2
0

E

E
I  

 gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205, 
 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205 
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1.4.9. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
2.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

3. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
3.1. Rodzaj gruntów w podłożu 
 
3.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne uzyskane 
przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych zostały za zgodą 
Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie 
na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
4. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt 
używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
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5. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.  

 
6. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.1. Wykonanie wykopów 
 
5.1.1.Zasady ogólne 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w 

niniejszej ST. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża 

Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 

bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów 

przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w 

miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie 

gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji Technicznych. O ile Inżynier zezwoli na 

czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m 

powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
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5.1.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od 
budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem.  

 
5.1.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is i modułu wtórnego: 

- warstwa o grubości od 20 do 50 cm – Is  0.97 

- moduł wtórny E2  100 MPa 
 
Przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik B, 
równego stosunkowi modułów zagęszczenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 o wartości tego 

stosunku  2,2. 
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy 
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,25 MPa. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E

4

3  

w którym: 

 p – różnica nacisków (MPa) 

s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 
D – średnica płyty (mm) 

 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
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umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

 
5.2. Rowy 
Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Szerokość dna 

i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm. 
Nierówności skarp mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn pracujących. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków, obciążą Wykonawcę. 

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

 
7.1. Założenia ogólne  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót i wymaganych niniejszą ST i PZJ. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
Tabela 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
 

 
Lp 
 

 
Rodzaj pomiaru lub badania 
 

 
Sposób i lokalizacja pomiaru lub 
badania 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 200 m na prostych, w 2 Pomiar szerokości dna rowów 
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Lp 
 

 
Rodzaj pomiaru lub badania 
 

 
Sposób i lokalizacja pomiaru lub 
badania 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R >100 m, co 50 m na łukach o R 
<100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 200 m 
 oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz 
na 500 m3 nasypu 

9 Badanie nośności VSS Badanie nośności należy wykonać na 
powierzchni robót ziemnych, co najmniej 
raz na 2000 m2 powierzchni i w miejscach 
wątpliwych wskazanych przez Inżyniera 
 

 
7.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na : 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.1.3. 
 
7.3. Dokładność wykonania robót 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
–2 cm i +0 cm. 
Szerokość korpusu wykopu i nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm, a krawędzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 
Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% 
jego wartości, wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na 
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powierzchni skarp nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. Z profilowanej 
powierzchni skarp należy usunąć kamienie większe niż 80 mm. 

 
Tabela 2. Dokładność wykonania budowli ziemnych: 
 

 
Lp. 

 
Część budowli 
 

 
Jednostka 

 
Dokładno
ść 

1  
Podłoże nawierzchni: 
- nierówności powierzchni*)  
- pochylenie poprzeczne powierzchni 
- niweleta powierzchni 

 
 
cm 
% 
cm 

 
 

 3 

 0,5 
+0, - 2 

2  
Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego 
podłoża): 
- oś korpusu drogowego 
- szerokość górnej powierzchni 
- nierówności powierzchni*) 
- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 
- niweleta górnej powierzchni 
- pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

 
 
cm 
cm 
cm 
% 
cm 
% 

 
 

 5 
+ 10 

 4 

 1 
+ 2, - 3 

 1 

3  
Skarpy: 

 pochylenia 1:m 

 nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 

 nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
 
% 
pochylenia 
cm 
cm 

 
 

 10 

 10 

 5 
 

4  
Rowy: 
- szerokość 
- rzędne profilu dna 
-  

 
 
cm 
cm 

 
 
+ 5 
+ 1, - 3 

          
*)  Nierówności mierzone łatą 3 m 
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8. Obmiar Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 
8.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową Robót związanych z robotami ziemnymi (w tym koryto) jest 1 m3 (metr 
sześcienny) wykopu. Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych terenu. 
 
9. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do 
odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 
robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie 
wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia dla całego 
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 
 
10. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

 
10.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 transport gruntu na poszerzenia do miejsca wbudowania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania. 
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D.02.03.01. Wykonanie nasypów 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie tytułowej. 
 

 
2.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
2.2. Zakres Robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie nasypów  z gruntu dostarczonego z wykopu, jak i z gruntu 
pozyskanego z dokopu.  
 
2.3. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych. spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi nasypu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

IS
d

ds

 

gdzie: pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 
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1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U
d

d

60

10

 

gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm). 
 

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

1

2
0

E

E
I  

  gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z 

zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów  powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania 
robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań 
laboratoryjnych. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo 
nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie 
takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z 
materiałów o odpowiednich właściwościach. 

 
3. Sprzęt 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3 
Wykonawca jest zobowiązanych do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, 
jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów 
należy używać walce gładkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu 
zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Używany sprzęt 
powinien uzyskać akceptację Inżyniera 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
  
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 

  
5.2. Wykonanie nasypów 
 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w 
górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97 lub  

E2  60 MPa Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione. Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które zostały określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań 
dotyczących dokładności określonych w niniejszej ST. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
zasad: 

 grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

 jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy 
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie w spadku 

górnej powierzchni 4% 1% i szerokości 1,0m; 

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

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

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

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

 jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku 
osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie 
ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych 
powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

 górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 5,18 m/dobę 

i wskaźniku różnoziarnistości U  5; 

 styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z różnorodnych gruntów (styk nasypu 
starego z nowym) wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1,0 m i szerokości do 1,0 

m ze spadkiem górnej powierzchni około 4% 1%  w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy, 

 skarpy wysokich nasypów wykonać schodkowo tj. co 6 m wykonać taras szerokości 1,0 m o 
spadku 4%. 

 
5.2.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, 

jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w  wopt. Na warstwie gruntu 
spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i 
powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. W okresie 
deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.  
 
5.2.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 
przerwane. Przed wznowieniem robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego 
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nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać lub układać na niej następnych warstw. 
 
5.3. Zagęszczenie i nośność gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 
osi. Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika 
spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu 
określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego. Właściwe roboty mogą 
być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników badań przez Inżyniera. Jeżeli badania 
kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
Wykonawca usunie warstwę i wbuduje nowy materiał. 
 
5.3.1. Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 

tolerancją  2% dla gruntów niespoistych, +0% i –2% dla gruntów mało i średnio spoistych. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż podano 
powyżej, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o więcej niż podano powyżej, to 
gruntu należy osuszyć. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. W 
przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, 
ustalona na odcinku próbnym.  

 
5.4. Zasypki wykopów na instalacje 
Zasypki wykopów do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego obudowy należy 
zasypywać gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm aby nie 
uszkodzić przewodu, uwzględniając szczegółowe wymagania projektu instalacji. Zasypki 
wąskoprzestrzennych wykopów poprzecznych przez jezdnię powinny uzyskać wskaźnik 
zagęszczenia do głębokości 1,2 m co najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się 
wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań (np. 
zastosowanie geotekstyliów).  

Należy uważać, aby nie spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do wysokości 1 m 
ponad obudową przewodu należy zagęszczać tylko lekkim sprzętem. 
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6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 
 
6.1. Założenia ogólne  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót i wymaganych niniejszą ST i PZJ. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w ST 
D.02.01.01. 
 
6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu 
 
6.2.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 
3000 m3 gruntu. W każdym badaniu należy określić: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 

 zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą 
dwuchromianu potasu, 

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481, 

 granicę płynności, wg PN-B-04481, 

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 



Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności w Szczuczynie  39 

UP. F. Rytwiński 

 wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 

 wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03 

 wskaźnik różnoziarnistości. 
 
6.2.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
Polegają na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie 

rzadziej niż raz na 500m2, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i 

mrozów. 
 
6.2.3. Badania zagęszczenia i nośności nasypu 
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.3. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 
warstwy. 

Nośność należy badań na powierzchni robót ziemnych co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni 
i w miejscach wątpliwych. 

Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia 
konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 
Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy. 

 
6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 
Obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, 

 szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 
6.3. Dokładność wykonania robót 
Dokładność wykonania robót podano w ST D.02.01.01. 
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7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową wykonanych Robót jest 1 m3 (metr sześcienny) nasypu. 
Objętość nasypów będzie mierzona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
zatwierdzonych przez Inżyniera przekrojów poprzecznych. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania 
i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuje: 
- wykonanie stopni w skarpach 
- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu, 
- zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST, 
- wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, 
- wykonanie pomiarów i badań. 
  
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 



Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności w Szczuczynie  41 

UP. F. Rytwiński 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. PN-EN-

963:1999 
Geotekstylia i wyroby pokrewne 

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

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
9. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
10. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP Warszawa 
1998. 
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D-04.01.01.  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie tytułowej. 
. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa  specyfikacja techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy 
i kontraktowy  robót ujętych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni chodników, 
wjazdów.  Dla prawidłowego prowadzenia robót konieczna jest niwelacja zgrubna polegająca na 
takim ukształtowaniu terenu aby w przebiegu dróg niweleta zbliżona była do górnej rzędnej 
robót ziemnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. materiały 
 Nie występują. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu dostosowanego parametrami do zakresu 
robót. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem, po ustaleniu przebiegu urządzeń podziemnych, 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto wykonywać ręcznie,  szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
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 Do profilowania podłoża należy stosować zagęszczarki ręczne. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97. 
  Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

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

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

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 100m, nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm i -5 cm. 

 

2 Równość podłużna jw. nierówności nie mogą przekraczać 20 
mm. 

 

3 Równość 
poprzeczna 

jw 

4 Spadki poprzeczne 
*) 

jw. z   tolerancją  0,5%. 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 50 m 
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 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 

cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 
6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 
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D-04.02.01. WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie tytułowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa  specyfikacja techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji zadań wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstw odsączających  stanowiących część podbudowy pomocniczej, przy 
chodnikach i wjazdach. Na etapie wykonawstwa, w nawiązaniu do opinii geotechnicznej, 
inspektor nadzoru określi czy celowe jest wykonywanie warstw odsączających.  Gdy zbędne 
konieczna korekta w kosztorysie ofertowym. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

 piaski, 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
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 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d

60

10

5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
  
2.5. Składowanie materiałów 
Materiał dostarczany będzie bezpośrednio na plac budowy – w koryto.. 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
Sprzęt dostosować do zakresu robót. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
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 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, ręcznie w korycie, 
przy pomocy spycharki ciągnikowej na wjazdach. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
  Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
  
5.4. Odcinek próbny 
 Nie dotyczy. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
Ocenie podlega efekt końcowy, należy zwrócić uwagę aby zachować projektową grubość 
warstwy odsączającej. 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
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 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

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

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

nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 

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

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
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D-04.04.00.PODBUDOWA  Z  KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie 
tytułowej. 
. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do  stosowania 
jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i 
obejmują SST: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej i kosztorysie, jako podbudowę pomocniczą i 
podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [31]. Wg projektu przewidziano wykonanie nowej na całości o grubości 20cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w 
SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
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2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

 Na warstwę podbudowy przyjęto: 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 

20 cm, 
- warstwa odsączająca grubość warstwy 20cm.  
 

3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

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

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, 
to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
Nie jest przewidziany. 
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5.6. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 
2.3 niniejszej SST. 

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

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie 
rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
  
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
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-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

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

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż  5 cm. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena z przetargu 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.  
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 D - 04.04.04.  PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie tytułowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do  stosowania 
jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako: 

- podbudowę zasadniczą na ulicy 
- podbudowę na zjazdach  

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], 
są: 

 kruszywo łamane, mieszanka optymalna 0/31,5mm,. 
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2.3. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-
11112 [8]: 

 tłuczeń do 31,5 mm  

 kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 
wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w 
SST. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], 
określonymi dla: 

 klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 
gatunku co najmniej 2. 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej 
niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % 
m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie 
więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie 
więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
 
65 
 
25 
 
20 
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2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg 
PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie więcej 
niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-
B-06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 
ciemniejsza  
   niż: 

 
 
 
wzorcowa 

 
2.4. Woda 
 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
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4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
  Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 
zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
  
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Grubość warstwy podbudowy 
po zagęszczeniu 15 cm na całym zadaniu.  

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
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grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 
16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do 
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.4. Odcinek próbny 
Nie przewidziany w dokumentacji.  
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót i w trakcie robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań kruszywa 
Inżynierowi w celu akceptacji. 
6.2.1. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 

6.2.2. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
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 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %. 

6.2.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.2.5. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.6. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 
 
      
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych powyżej, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i 
dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
  

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg umowy z inwestorem. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie kruszywa, 

 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

składu ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i 

nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 

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

 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  D.05.03.05 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie tytułowej. 

 

1.1.1. Zakres stosowania ST 

1.2.  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na 
celu wykonanie: 
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (AC 16 W ), grubości 8cm - na drogach o konstrukcji 

typu KR3  
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC 11 S 50/70), grubości 5cm - na drogach o 

konstrukcji typu KR3  
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 

Uwaga! 

W związku z wprowadzeniem nowych norm na betony asfaltowe oraz rekomendowaniu do 
stosowania Wymagań Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, w dalszej części ST 
posłużono się nowym nazewnictwem betonów asfaltowych oraz asfaltów oraz nowymi 
wymaganiami. 

Wszelkie występujące w Dokumentacji Projektowej odwołania do mieszanek mineralno-
asfaltowych wg starych oznaczeń należy interpretować jako dotyczące betonów asfaltowych 
odpowiednich dla oznaczeń powołanych w niniejszej ST. 

Zgodnie z WT-2 projekt konstrukcji nawierzchni, układ warstw, ich grubość oraz tym mieszanki 
mineralno-asfaltowej określa dokumentacja Projektowa, natomiast wybór materiałów do 
mieszanki MMA oraz zaprojektowanie składu MMA należy do producenta mieszanki. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1.  Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
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1.3.2.  Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.3.3.  Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

1.3.4. Recepta wyjściowa - recepta laboratoryjna zweryfikowana (zwalidowana) w trakcie próby 
technologicznej przeprowadzonej na wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. 

1.3.5. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i 
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.1.4 . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy 
stosować materiały o odpowiednich właściwościach, zależnie od funkcji warstwy oraz kategorii 
ruchu drogi w której MMA bedzie wbudowywana, zgodnych z powołanymi normami. 

Tabela 1. Wymagania jakościowe dla materiałów MMA na beton asfaltowy na warstwy wiążące  
 

Lp. Materiał AC 16 W 50/70 
 

1 Asfalt drogowy, wg PN-EN 
13924:2006 

50/70 

  2 Kruszywo grube Zgodnie z WT-1 
2008 

3 Kruszywo naturalne lub sztuczne, wg PN-EN 
13043:2004 
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4 Kruszywo grube Zgodnie z WT-1 
2008 

5 Kruszywo drobne i o ciągłym 
uziarnieniu 

Zgodnie z WT-1 
2008 

6 Wypełniacz dodany Zgodnie z WT-1 
2008 

 
Tabela 2. Wymagania jakościowe dla materiałów MMA na beton asfaltowy na warstwy ścieralne  
 

L.p Materiał AC 11 S 50/70 
KR1, KR2, KR3 

 

1 Asfalt drogowy, wg PN-EN 13924:2006 50/70 

2 Kruszywo naturalne lub sztuczne, wg PN-EN 13043:2004 

3 Kruszywo grube Zgodnie z WT-1 
2008 

Kruszywo drobne i o ciągłym uziarnieniu Zgodnie z WT-1 
2008 

Wypełniacz dodany Zgodnie z WT-1 
2008 

   

2.2.1. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wiążące i 
ścieralne z BA powinno posiadać właściwości odpowiadające poszczególnym kategoriom, na 
podstawie PN-EN 13043:2004 i zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywa 2008 
IBDiM „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach publicznych”. 

2.2.2. Środek adhezyjny 

W przypadku gdy przyczepność lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niż 80% należy 
stosować środek adhezyjny posiadający ważny dokument dopuszczający Wyrób do robót 
budowlanych. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p.3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi 
w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3.  

 Wytwórnia lub wytwórnie mieszanek mineralno-bitumicznych, powinny być w pełni 
zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym dającym możliwość kontroli w każdym 
etapie cyklu technologicznego, zapewniające łączną ciągłą produkcję i dostawę MMA na 
budowę. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać aktualne świadectwo 
uwierzytelnienia.  

 Układarka mechaniczna o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni, z 
automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułożenie warstwy z założoną grubość 

 Walce stalowe gładkie z wibracją, średnie i ciężkie.  

 Cysterna na wodę.  

 Sprzęt drobny pomocniczy 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p.4. 

4.2.  Transport materiałów 

Do transportu mieszanki przewiduje się samochody samowyładowcze posiadające 
pokrowce brezentowe zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej 
mieszanki. 

Ładowność i ilość środków transportowych powinna być tak dobrana aby zapewnić ciągłą 
pracę układarki a jednocześnie nie dopuścić do zbyt długiego przestoju przed wyładowaniem i 
wbudowaniem mieszanki asfaltowej. Transport powinien być zorganizowany w taki sposób aby 
nie dopuścić do spadków temperatury przewożonej mieszanki z wytwórni do miejsca 
wbudowania poniżej 10% temperatury wyjściowej. 

Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana 
środkami zapobiegającymi przyklejaniu się mieszanki. 



Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności w Szczuczynie  67 

UP. F. Rytwiński 

Skrzynie samochodów wywrotek muszą być dostosowane do współpracy z układarką w 
czasie rozładunku, kiedy układarka pcha przed sobą samochód. 

4.3.  WYKONANIE ROBÓT 

4.4.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 

4.5. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest 
zobowiązany do złożenia Inżynierowi do zatwierdzenia materiały wyjściowe wraz z receptą 
laboratoryjną. 

Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
polega na:  

 doborze składników mieszanki, doborze optymalnej 
ilości asfaltu, 

 określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST. 

Receptę MMA należy wykonać przed rozpoczęciem produkcji mieszanki oraz przy każdej 
zmianie dostawcy lub złoża materiału jak również po stwierdzeniu w trakcie badań kontrolnych 
zmiany cech produkowanej mieszanki. Inżynier może również zażądać ponownego 
zaprojektowania składu mieszanki w wypadku wątpliwości co do prawidłowości sposobu jej 
ustalenia. 

Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”. 

4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

4.6.1. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Beton asfaltowy na warstwy wiążące powinien spełniać wymagania podane w tablicach 
13-^15, a beton asfaltowy na warstwy ścieralne wymagania podane w tablicach 16-^17. 
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4.7.  Wytwarzanie mieszanek mineralno - asfaltowych 

Wymagania wobec wytwórni i produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej zgodnie z „WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2010”. 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę 

laboratoryjną, zatwierdzoną przez Inżyniera. Rzędne krzywej uziarnienia wg recepty 

laboratoryjnej powinny być. Mieszankę betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i ścieralną 

należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub 

Tablica 3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej AC na warstwę 
wiążącą, KR3  

Lp
. 

Właściwości 
Warunki 
zagęszczenia wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki 
badania 

AC 16 W 50/70 KR3 

1 Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3. 
ubijanie, 2x75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.4 
V min 4,0 

max 7 

2 
Odporność na 

deformacje trwałe 

C.1.20 
wałowanie, 

P98 – P100 

PN-EN 12697-22, 
metoda B w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, 
D.1.6, 60°C, 10 000 

cykli 

WTS AIR 0,3  
PRD AIR 5,0 

3 
Odporność na 
działanie wody 

C.l.l. ubijanie, 
2x25 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40 
°C z jednym cyklem 

zamrażania, badanie w 
15°C 

ITSR 80 

 
Tablica 4 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej AC na warstwę 
ścieralną, KR3 

Lp
. 

Właściwości Warunki 
zagęszczenia wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC 11S 
50/70 

1 Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3. 
ubijanie, 2x75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.4 
V min 2,0 

max 4 
2 Odporność na 

deformacje trwałe 
C.1.20 wałowanie, 

7*98 - PlOO 

PN-EN 12697-22, metoda 
B w powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6, 60^, 10 
000 cykli PN-EN 12697-

12, 

WTS AIR 
0,30 PRD 
AIR 5,0 

3 Odporność na 
działanie wody 

C.l.l. ubijanie, 
2x25 uderzeń 

przechowywanie w 40 °C 
z jednym cyklem 

zamrażania, badanie w 
15°C 

ITSR 90 
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ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 

zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wytwarzanie mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną 
zatwierdzoną przez Inżyniera. 

 
4.7.1.  Badanie typu 

W celu wykazania, że mieszanka mineralno- asfaltowa o danym składzie spełnia 

wszystkie wymagania zawarte w niniejszych „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”, należy do 

każdego składu mieszanki przeprowadzić badanie typu. Badanie typu obejmuje kompletny 

zestaw badań lub innych procedur, określających przydatność funkcjonalną mieszanek 

mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Badanie typu powinno 

być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno- asfaltowych do 

obrotu, w celu wykazania zgodności z wymaganiami. 

Jeżeli użyto materiały składowe, których właściwości były już określone przez dostawcę 

materiału na podstawie zgodności z innymi dokumentami technicznymi, to właściwości te nie 

muszą być ponownie sprawdzane pod warunkiem, że przydatność tych materiałów pozostała 

bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania. 

W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie odpowiednimi 

zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi można założyć, że mają one właściwości 

określone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialności za 

zapewnienie, że mieszanka mineralno- asfaltowa, jako całość, spełnia odpowiednie wartości 

deklarowane. 

Normy Europejskie na mieszanki mineralno- asfaltowe zawierają każdorazowo pewną 

liczbę wymagań odnośnie właściwości fizycznych i mechanicznych. Niektóre z nich są 

wyrażone przez bezpośrednie pomiary właściwości mechanicznych, takich jak sztywność lub 

odporność na deformacje, podczas gdy inne są w formie właściwości zastępczych, takich jak 

zawartość asfaltu lub zawartość wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury 

badani typu producent powinien dostarczyć dowód spełnienia każdego odpowiedniego 

wymagania w danym dokumencie technicznym, z którym deklaruje zgodność. 

Normy wyrobów dopuszczają zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania 

typu. Oznacza ono, że w wypadku, gdy nastąpiła zamiana składnika mieszanki mineralno-
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asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz 

przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej 

właściwości w ramach badania typu. 

W wypadku wyboru podejścia grupowego należy ograniczyć się do korelacji pomiędzy 

składami mieszanek o podobnych właściwościach objętościowych i identycznych składach, z 

wyjątkiem rodzaju lepiszcza. W takim wypadku można przyjąć, że twardsze lepiszcza zapewnią 

odporność na deformacje i sztywność mieszanki, co najmniej tak dobrą, jak z bardziej miękkimi 

asfaltami. Na przykład beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spełnia odpowiednie wymagania 

odporności na deformacje trwałe. Zmiana wyłącznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 nie 

będzie niekorzystnie wpływała na tę właściwość. W takim wypadku nie są konieczne 

dodatkowe badania tej właściwości przy wymaganej tej samej kategorii właściwości. 

Wymagane jest również przeprowadzenie procedury badania typu, jako części 

Zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21, p. 4.1, z częstością przynajmniej raz na 

pięć lat, celem wykazania ciągłej zgodności. 

4.7.2.  Okres ważności 

Sprawozdanie z badania typu zachowuje ważność dla określonego składu mieszanki do 

wystąpienia zmiany materiałów składowych, ale nie dłużej, niż przez okres trzech lat. 

Badanie typu powinno być powtórzone                                                                   

wypadku:upływ trzech lat,  zmiany złoża 

kruszywa, zmiany rodzaju kruszywa (typu 

petrograficznego), 

zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z 

następujących właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności 

na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego, 

zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

zmiany rodzaju lepiszcza, zmiany typu mineralogicznego wypełniacza, 

przekroczenia granicy zakresu zawartości granulatu asfaltowego. 
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4.8. Przygotowanie podłoża - 

Przed skropieniem (NIE DOTYCZY) warstwy podłoża emulsją asfaltową wymagana jest 

kontrola poprawności jego wykonania. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami ST dotyczącej warstwy podłoża: 

a)  spadków poprzecznych, pochyleń podłużnych nie rzadziej niż 100 m, 

b)  równości podłużnej i poprzecznej łatą, 

c)  ilości skropienia. 

Jeżeli warstwa podłoża nie spełnia wymogów ST określonych dla tej warstwy, Wykonawca 

na swój koszt wykona roboty poprawkowe mające na celu doprowadzenie tej warstwy do 

właściwych parametrów. Zakres i technologię wykonania tych Robót Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. 

Jeżeli ułożenie warstwy bitumicznej następuje bezpośrednio po odbiorze częściowym 

warstwy podłoża, wymagane jest jedynie sprawdzenie ilości potrzebnego skropienia. 

Powierzchnia podłoża pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinna być sucha 

i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwę nawierzchni nie powinny być większe niż dopuszczalne 

wartości podane w stosownych specyfikacjach. 

4.9.  Połączenie międzywarstwowe 

Przed rozłożeniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowane 

podłoże, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, należy skropić 

właściwą kationową emulsją asfaltową. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte uszczelniającą taśmą samoprzylepną za bazie polimeroasfaltu grubości min. 8 

mm lub tiksotropową masą asfaltową modyfikowaną polimerami lub elastomerami. 

Wybrane rozwiązanie proponuje Wykonawca i przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Inżynier może dopuścić posmarowanie powierzchni czołowych krawężników, włazów, 

wpustów itd. za pomocą gorącego asfaltu lub skropienie emulsją. 
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4.10.  Warunki przystąpienia do robót 

Przyjmuje się, że warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego może być układana, 

gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż: 

dla warstw ścieralnych: 0 °C przed przystąpieniem do robót i +5 °C w 

czasie robót, dla warstw wiążących: -2 °C przed przystąpieniem do 

robót i 0 °C w czasie robót, 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 

podczas opadów atmosferycznych, mgły oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Powierzchnia 

podłoża po przelotnym deszczu, jeżeli jest to konieczne, powinna być osuszona, np. dmuchawą 

lub sprężonym powietrzem W przypadku, gdy podłoże podgrzewa się, temperatura w czasie 

robót może być niższa niż podano powyżej. 

Warunki atmosferyczne powinny zapewniać zakończenie zagęszczania mieszanki MA 

zanim jej temperatura opadnie poniżej minimalnej temperatury w czasie zagęszczania 

wymaganej dla mieszanek, opisanych niniejszej Specyfikacji (p.5.4). 

4.11.  Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

4.11.1. Wbudowywanie 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca 

wbudowania, w ciągły sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do 

układarki powinny być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka 

powinna pracować z włączoną wibracją, w sposób ciągły, zawsze gdy jest to możliwe. Należy 

stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają 

jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez 

ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. 

 

4.11.2. Zagęszczanie 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami 

umożliwiającymi uzyskanie wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań 

w zakresie równości i zagęszczenia, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 

odcinku próbnym. 
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Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć niezwłocznie, gdy 

niezagęszczony materiał będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania 

przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych. 

Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej 
temperatury wałowania. Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni 
warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania 
zawałowanej warstwy. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zagęszczać w kierunku równoległym do osi drogi, 
a koła napędzane powinny znajdować się bliżej układarki. Wałowanie należy rozpocząć od 
spoin i prowadzić od niżej położonej do wyżej położonej krawędzi. Ślady kolejnych przejść 
walca powinny zachodzić na siebie na szerokość co najmniej połowy szerokości tylnego koła. 

Nie dopuszcza się postoju walca na nie zagęszczonej w pełni nawierzchni. Należy 
również zastosować środki zapobiegające zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napędowym, 
smarami, benzyną i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walców. Aby 
zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, można je zwilżać wodą. Należy stosować tylko 
takie ilości wody, które są wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, przy 
czym zaleca się stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na częściowo wykończonej 
nawierzchni nie mogą tworzyć się kałuże wody. 

4.11.3.  Złącza 

W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłużnych i 
poprzecznych, mieszanka powinna być w nich pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być 
ze sobą zrównane, stosując metodę przez obcinanie odsłoniętych złączy na głębokość równą 
wymaganej grubości warstwy, do uzyskania pionowej krawędzi i usunięcie całego luźnego 
materiału. Jeżeli sąsiedni pas roboczy nie będzie układany w tym samym czasie, obciętą 
krawędź należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą drewnianą. Inżynier może dopuścić 
posmarowanie złączy za pomocą gorącego asfaltu lub skropienie emulsja asfaltową.  

Wszystkie złącza powinny być przesunięte o co najmniej: 
- 20cm względem złączy podłużnych do nich równoległych, 
- 10 cm względem złączy poprzecznych do nich równoległych, 

występujących w niżej położonej warstwie.  

4.11.4. Utrzymanie wykonanych warstw 

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po 
warstwie bitumicznej, na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy, dopuszcza się 
jedynie ruch pojazdów i maszyn pracujących przy układaniu i zagęszczaniu następnej warstwy. 
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W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca 
powinien podjąć starania w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Inżynier 
podejmie decyzję o rozbiórce warstwy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania w czasie robót oraz badania dot. cech geometrycznych i właściwości 
warstwy 
 
6.2.1.    Parametry gotowej warstwy 
 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 25. 
 
Tablica 25. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni 
 

Typ i wymiar 
mieszanki, 

przeznaczenie 

Wskaźnik 
zagęszczenia, 

% 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

 w warstwie, %(v/v) AC 11 W – KR3 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0 
AC 11 S – KR3 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

 
6.2.2.    Równość 
 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). 
 
6.2.2.1.  Ocena równości podłużnej warstwy 
 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej oraz warstw ścieralnych dróg klas Z, L i D 
należy stosować metodę pomiaru równoważną użyciu łaty i klina, tj. przy użyciu planografu, wg 
metody określonej w BN-68/8931-04. Dla warstwy ścieralnej nierówności nie mogą przekroczyć 
6 mm. Dla warstwy wiążącej nierówności podłużne nie powinny przekroczyć: 
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Klasa 
drogi 

Element nawierzchni 
procent liczby 

pomiarów 95% 100% 

G, Z 
pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, jezdnie łącznic 
9 mm 10 mm 

L, D pasy ruchu 9 mm 10 mm 

 
6.2.2.2.  Równość poprzeczna warstwy 
 
Badania mogą być przeprowadzone metodą elektronicznego pomiaru (metoda równoważna 
metodzie z wykorzystaniem łaty 4m i klina) jak i bezpośrednio łatą i klinem. Wymagana równość 
jest określona przez wartości odchyleń równości, wyrażone w mm, które nie mogą przekroczyć 
(wg Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.): 
 

Element 
nawierzchni 

% liczby 
wszystkich 
pomiarów 

Klasa drogi 
 G i Z 

  wiążąc
a 

wiążąca 
Pasy ruchu 
zasadnicze, 
awaryjne, 

dodatkowe, 
włączania i 
wyłączania. 

 
 
 

90%   ≤ 6 ≤ 9 
95%   - - 

100%   ≤ 9 ≤ 12 
 
6.2.2.3.  Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzować się następującymi cechami: 
 

 złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
o odległości zgodne z p.5.9.3, 

 złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie, 

 krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność 
obcięcia pokryte asfaltem, 

 warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 

 
6.3.   Dopuszczalne odchyłki 
 
6.3.1.    Mieszanka mineralno-asfaltowa 
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Na etapie kolaudacji wykonanych robót i związanej z tym oceną jakości wbudowywanej 
mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się dalej wartości dopuszczalne i tolerancje, w których 
uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Z tego względu występują różnice w stosunku do 
zapisów dotyczących Zakładowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg p. 5.5.5. 
 
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w 
ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Właściwości materiałów budowlanych należy określać 
dla każdej warstwy technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z niniejszymi 
wymaganiami technicznymi. Jeżeli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych 
do użycia oraz składzie mieszanki mineralno-asfaltowej, to wyniki badań kontrolnych powinny 
być zgodne z wymaganiami określonymi w p.2 i 5. 
 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej. 
 
6.3.1.1. Właściwości lepiszcza odzyskanego 
 
Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki 
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 26. 
 
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura 
mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie może przekroczyć temperatury mięknienia TR&Bmix, 
podanej w dokumentacji projektowej, o więcej niż 8°C. 
 
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza 
wyekstrahowanego powinien wynieść, co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego 
zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać wartość wydłużenia. 
 
Tablica 26 Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu 
drogowego 
 

Rodzaj Temperatura 
mięknienia, 

nie więcej niż, °C 50/70 63 

PMB 45/80-
55 

78 
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6.3.1.2. Zawartość lepiszcza 
 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości 
projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby 
wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 27). Do wyników badań nie zalicza się badań 
kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). 
 
Tablica 27 Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 
wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, %(m/m) 
 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa 

Liczba wyników badań 
1 2 3 ÷ 4 5 ÷ 8 9 ÷ 19 ≥ 20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

AC 16 W 
± 0,6 ± 0,55 ± 0,50 ± 0,40 ± 0,35 ± 0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

AC 11 S 
 

± 0,5 ± 0,45 ± 0,40 ± 0,40 ± 0,35 ± 0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań 
wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od 
dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza 
dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

 

 
6.3.1.3. Uziarnienie 
 
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać 
od wartości projektowanej, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. 
Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). 
 
W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z: 

 zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 

 zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, 

 zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 

 zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 

 zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm, 

 zawartość ziaren grubych, 
to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż wartość 
dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicach 28 ÷ 32. 
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Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być 
spełnione jednocześnie. 
 
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wiążącej zawartość kruszywa o 
wymiarze poniżej 0,063 mm nie może być niższa niż 2%(m/m). Jeżeli w składzie mieszanki 
mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych właściwościach, np. kruszywo 
rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości tego kruszywa 
wynosi: 

 ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 

 ± 30% w wypadku kruszywa drobnego. 
 
Tablica 28. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, %(m/m) 
 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa 

Liczba wyników badań 
1 2 3 ÷ 4 5 ÷ 8 9 ÷ 19 ≥ 20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

+4,0 +3,6 +3,2 +2,9 +2,4 ± 2,0 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

± 3,0 ±2,7 ± 2,4 ± 2,1 ±1,8 ± 1,5 

 
Tablica 29. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, %(m/m) 
 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa 

Liczba wyników badań 
1 2 3 ÷ 4 5 ÷ 8 9 ÷ 19 ≥ 20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

+5 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 ± 2,0 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

± 4 ±3,6 ± 3,3 ± 2,9 ±2,5 ± 2,0 

 
Tablica 30. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 
mm, %(m/m) 
 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa 

Liczba wyników badań 
1 2 3 ÷ 4 5 ÷ 8 9 ÷ 19 ≥ 20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

drobnoziarniste 

± 8 ± 6,1 ±5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 
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Tablica 31. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, %(m/m) 
 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa 

Liczba wyników badań 
1 2 3 ÷ 4 5 ÷ 8 9 ÷ 19 ≥ 20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

drobnoziarniste 

± 8 ± 6,1 ± 5,0 ± 4,1 ± 3,3 ± 3,0 

 
Tablica 32. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości ziaren grubych, %(m/m) 
 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa 

Liczba wyników badań 
1 2 3 ÷ 4 5 ÷ 8 9 ÷ 19 ≥ 20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

-9; +5 -7,6; 
+5,0 

-6,8; 
+5,0 

-6,1; 
+5,0 

-5,5; 
+5,0 

± 5,0 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

-8; +5 -6,7; 
+4,7 

-5,8; 
+4,5 

-5,1; 
+4,3 

-4,4; 
+4,1 

± 4,0 

 
6.3.1.4. Zawartość wolnych przestrzeni 
 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3. o więcej niż: 

 AC W  2,0% (v/v), 

 AC S   1,5% (v/v). 
 
6.3.2.    Warstwa asfaltowa 
 
6.3.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 
Grubość wykonanej warstwy lub warstw oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 33. 
 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki 
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać, co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. 
Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
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Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy lub warstw na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Niezależnie od średniej grubości, w wypadku warstw wiążącej grubość określona w 
pojedynczym oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm, 
a całej nawierzchni asfaltowej - o więcej niż 3,0cm. 
 
Tablica 30. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] 
 

Warunki oceny 
Warstwa asfaltowa lub pakiet 

warstw S a) + W 
+ P 

S a) + 
P 

S a) + 
W 

S a) P 
A - Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz 
ilości 
1. 
- duży odcinek budowy, powierzchnia 
większa niż 6 000 m2 

lub 
- droga ograniczona krawężnikami, 
powierzchnia większa niż 1 000 m2 lub 
- warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 
kg/m2 

- - ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

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

- - ≤ 15 ≤ 15 ≤ 10 

B - Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 25 - 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna lub warstwa 
wiążąca jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio 
obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 
obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1÷15%  
6.3.2.2. Zagęszczenie warstwy 
 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 25. 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 
6.4.   Badania laboratoryjne 
 
Badania dzielą się na: badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), badania kontrolne 
(w ramach nadzoru). 
 
Badania kontrolne dzielą się na: 
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 dodatkowe, 

 arbitrażowe. 
 
Jeżeli to konieczne, badania obejmują: 

 pobranie próbek, 

 zapakowanie próbek do wysyłki, 

 transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdanie z 
badań. 

 
Na żądanie Inżyniera ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i 
drobne, wypełniacz, lepiszcze itd.) należy przekazać próbki o odpowiedniej wielkości, a Inżynier 
będzie je przechowywał pod zamknięciem. Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na 
piśmie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te 
służą do oceny zgodności dostaw z warunkami kontraktu. 
 
6.4.1. Badania wykonawcy 
 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w Kontrakcie. 
 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. 
 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według p. 6.4.2. 
 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

 pomiar temperatury powietrza, 

 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, 

 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 ocena wizualna posypki, 

 wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw, 
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 pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 

 pomiar równości poszczególnych warstw asfaltowych, 

 dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości 
przeciwpoślizgowych, 

 pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

 ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

 ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
6.4.2. Badania kontrolne 
 
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 
Wykonawca może pobierać i pakować do wysyłki próbki do badań kontrolnych. Do wysłania 
próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Inżynier lub uznana przez 
niego placówka badawcza. Inżynier decyduje o wyborze takiej placówki. Wykaz i zakres badań 
kontrolnych podano poniżej. 
 
6.4.2.1. Kruszywa 
 
Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może 
być mniejsza niż: 

 wypełniacz 2 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm 15 kg. 
 
6.4.2.2. Lepiszcze 
 
Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z 
tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może 
budzić obawy. 
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6.4.2.3. Materiały do uszczelniania połączeń 
 
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 
próbek częściowych po 6 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. 
Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, 
połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 
 
6.4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa 
 
Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 
podano w tablicy 34. 
 
Nie zaleca się wykonywania odwiertów z warstw asfaltowych (zwłaszcza ochronnej) na 
obiektach mostowych. Do oceny poprawności zagęszczenia w takim wypadku może posłużyć 
ocena zagęszczenia warstwy na dojazdach do obiektu. W badaniach kontrolnych można 
zastosować wspólne ustalenia dotyczące rozliczeń podane w p.8.2. 
 

Rodzaj badań Warstwa 
P W S 

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa a) b) 

1.1. Uziarnienie 
1.2. Zawartość lepiszcza 
1.3. Temperatura mięknienia lepiszcza 
odzyskanego 
1.4. Gęstość i zawartość wolnych 
przestrzeni próbki 
1.5. Zagłębienie trzpienia (włącznie z 
przyrostem po kolejnych 30 minutach 
badania) 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

2. Warstwa asfaltowa 
2.1. Wskaźnik zagęszczenia a) 
2.2. Spadki poprzeczne 
2.3. Równość 
2.4. Grubość lub ilość materiału 
2.5. Zawartość wolnych przestrzeni a) 
2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

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

 



Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności w Szczuczynie  84 

UP. F. Rytwiński 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

6.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest odpowiednio dla: 

- nawierzchni z BA 0/20 mm na asfalcie D50/70, w-wa wiążąca grubości 4cm, (AC 22 W 50/70 
grubości 4cm) - metr kwadratowy (m2) projektowanej warstwy, 

-  nawierzchni z BA 0/12,8 mm na asfalcie D50/70, w-wa ścieralna grubości 4cm, (AC 11 S 
50/70 grubości 4cm)  metr kwadratowy (m2) projektowanej warstwy, 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2.   Odbiór i reklamacja robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg p.5, p.6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.1. Odstępstwo od wymagań 
 
Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych 
podanych w punkcie 2 i 5 oraz niżej, to każdy taki wypadek jest uznawany za wadę. Mogą mieć 
również miejsce inne wady, które nie są opisane w niniejszych wymaganiach technicznych. 
 
8.2.2. Potrącenia i postępowanie z wadami 
 
Korzystając z przysługujących mu praw, Inżynier może w razie niedotrzymania wartości 
dopuszczalnych: 

 grubości warstwy, 

 ilości zużytego materiału, 

 składu mieszanki mineralnej, 



Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności w Szczuczynie  85 

UP. F. Rytwiński 

 zawartości lepiszcza, 

 wskaźnika zagęszczenia, 

 równości, 

 właściwości przeciwpoślizgowych, 
dokonać potrąceń , o ile wykonawca wyrazi na to pisemną zgodę. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi 
na to zgody, to jest zobowiązany usunąć wady. 
 
Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości dopuszczalnej pojawi się przed terminem 
przedawnienia się reklamacji, to Inżynier może żądać usunięcia tej wady. 
 
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrąconej z powodu wady, jeżeli wada 
zostanie usunięta w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych. W wypadku rozwiązań 
tymczasowych potrącenie należy uzgodnić w osobnych umowach. Przy ustalaniu wysokości 
potrąceń należy uwzględnić skrócenie okresu użytkowania. 

 
8.3. Reklamacje 
W ocenie przed upływem terminu gwarancyjnego pod uwagę brane jest zużycie nawierzchni, z 
uwzględnieniem kategorii ruchu i klasy drogi. 
Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, jeżeli zostały one 
wykonane jako nowe, jako pełna przebudowa istniejącej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem 
konstrukcji uwzględniającym wymagania klasy drogi oraz warunki podane w dokumentacji 
projektowej. 
 
W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie 
częściowego odbioru robót okres gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wydłuża się o 
1 rok. 
 
8.4. Obmiary i rozliczenia 
W opisie wymagań należy określić, czy rozliczenie ma być przeprowadzone według grubości 
warstwy, czy według ilości materiałów zużytych na daną powierzchnię. W wypadku powierzchni 
mniejszych niż 6000 m2 należy wymagać rozliczenia według grubości. Jeżeli wymagane jest 
rozliczenie według grubości, to należy podać metodę pomiaru. Poszczególne warstwy należy 
rozliczyć zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 
 
Zapłata za dodatkowe szerokości, długości, grubości i ilości materiałów, wykraczające poza 
postanowienia poniższych punktów, przysługuje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostało zlecone 
na piśmie przez Inżyniera. Wykonawca powinien w porę zgłosić odpowiedni wniosek, jeżeli 
konieczność wykonania dodatkowych ilości pojawi się bez jego winy. 
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Próbki pobrane do rozliczenia należy na żądanie przekazać Inżynierowi. 
 
8.4.1. Szerokość 
 
Szerokość wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej ukośnej 
krawędzi do środka linii skosu o założonym pochyleniu 2:1. 
 
8.4.2. Grubość 
 
Pojedynczy pomiar grubości należy wykonywać w punktach pomiarowych rozmieszczonych 
równomiernie na wykonanej powierzchni. Odległość wzdłużna profili pomiarowych powinna 
wynosić 50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych może zostać ona zwiększona do 200 
m. Minimalna liczba punktów pomiarowych wynosi jednak 20. Liczba punktów pomiarowych 
warstw asfaltowych krótszych odcinków lub ulic miejskich może zostać zredukowana. 
 
Przy pomiarze grubości poprzez pomiar odległości od sznura lub niwelację, dla każdego 
mierzonego profilu należy zmierzyć po trzy punkty na osi jezdni oraz w obydwu zewnętrznych 
punktach 1/3 połowy jezdni (dla jezdni o szerokości 7,50 m odległość od osi jezdni wynosi 2,50 
m). 
 
Przy pomiarze grubości za pomocą grubościomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiarów 
rdzenia, dla każdego profilu należy sprawdzać tylko jeden punkt na przemian z prawej strony, 
na środku i z lewej strony osi jezdni. 
 
8.5. Rozliczenie 
 
8.5.1.    Rozliczenie według grubości 
 
8.5.1.1. Sprawdzenie grubości 
 
Jeżeli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla każdej warstwy należy 
wykazać, czy grubość rzeczywista jest zgodna z grubością określoną w kontrakcie. 
Za grubość przyjmuje się średnią arytmetyczną z wszystkich pomiarów dla danej warstwy na 
całym odcinku budowy. Wykazanie ilościowe nie jest wymagane. 
 
8.5.1.2. Grubość dodatkowa 
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Dodatkowe grubości poszczególnych warstw będą w pierwszej kolejności zaliczane jako 
wyrównanie niedoborów niżej leżących warstw mineralno-asfaltowych. Pozostała dodatkowa 
grubość górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktem będzie 
uwzględniona przy zapłacie tylko w zakresie 5% grubości wymaganej w kontrakcie. To samo 
dotyczy sytuacji, w której wykonana jest tylko jedna warstwa. Niedobory grubościowe 
poszczególnych warstw będą potrącane, chyba że zostały skompensowane nadmiarami z 
warstw wyższych. 
 
8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej 
 
Jeżeli przy rozliczeniu należy uwzględnić nadmiar lub niedobór grubości warstw, uzgodniona 
cena jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona w zależności od stosunku dodatkowej 
grubości podlegającej zapłacie do grubości żądanej (rozliczeniowa cena jednostkowa). 
 
8.5.2.    Rozliczenie według ilości materiałów 
 
8.5.2.1. Wykazanie ilości zużytych materiałów 
 
Jeżeli kontrakt przewiduje rozliczenie według ilości materiałów zużytych na jednostkę 
powierzchni [kg/m2], to dla każdej warstwy należy wykazać, na ile rzeczywista ilość jest zgodna 
z ilością określoną w kontrakcie. 
 
Jako podstawę do obliczenia tej ilości dla każdej warstwy należy przyjąć ilość zużytą na cały 
odcinek budowy. Inżynier ma prawo żądać udokumentowania ilościowego dla odcinków 
częściowych. Odcinki takie powinny wtedy odpowiadać, co najmniej wydajności dziennej. 
 
8.5.2.2. Ilości dodatkowe 
 
Dodatkowe grubości poszczególnych warstw będą w pierwszej kolejności zaliczane jako 
wyrównanie niedoborów niżej leżących warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej. Pozostała 
dodatkowa grubość górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonywanej zgodnie z kontraktem 
będzie uwzględniona przy zapłacie tylko w zakresie 5% ilości wymaganej w kontrakcie. To 
samo dotyczy sytuacji, w której Wykonywana jest tylko jedna warstwa. 
 
Niedobory ilościowe poszczególnych warstw będą potrącane, chyba że zostały 
skompensowane nadmiarami z warstw wyższych. 
 
8.5.2.3. Dostosowanie ceny 
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Jeżeli przy rozliczeniu należy uwzględnić nadmiar lub niedobór ilościowy, uzgodniona cena 
jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona w zależności od stosunku dodatkowej ilości 
podlegającej zapłacie do ilości żądanej (rozliczeniowa cena jednostkowa). 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za jednostkę obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanek, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 

 wykonanie prób technologicznych i odcinka próbnego, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

 zabezpieczenie krawędzi złączy i obramowań, 

 zakrywanie  i odkrywanie w trakcie robót urządzeń  kanalizacyjnych,  pokryw studni 
rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, itp., 

 wytworzenie mieszanki, 

 transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

 mechaniczne rozłożenie mieszanki, w warstwach o odpowiedniej grubości, 

 zagęszczenie i obcięcie krawędzi, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, w tym  
dodatkowo zleconych przez Inżyniera, 

 oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
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Polskie Normy powołane w WT-1 
Polskie Normy powołane w WT-2 
Polskie Normy powołane w WT-3 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
„WT-1 Kruszywa 2008” 
„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008” 
„WT-3 Emulsje asfaltowe 2009” 
Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 2 marca 1999) 
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D - 08.01.01. KRAWĘŻNIKI  (OPORNIKI)  BETONOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie tytułowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa  specyfikacja techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy 1.3. Zakres robót objętych SST 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem krawężników betonowych wystających i  wtopionych na ławie betonowej na 
całym odcinku.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt. 
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.3. Krawężniki betonowe  
 Do wykonania robót należy użyć krawężnika drogowego prostokątnego 15*30*100m  
oraz opornika 12x25 cm,  jednowarstwowego gatunek I zgodnie z wymogami: 

 beton klasa nie niższa niż B-30, 

 nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

 mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
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 Powierzchnie krawężników bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej /licowej/ powinny być jednorodne, struktura 
zwarta. Krawężniki szare. Na łukach krawężniki łukowe, nie dopuszcza się stosowania 
krawężników ciętych do promienia R-8m. 
Dopuszczalne odchyłki dla gat. I wynoszą: 
- dla wysokości i szerokości 3mm, 
- dla długości 8 mm. 
2.3.1. Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy ściankami bocznymi. 
 Należy stosować mieszankę cementowo – piaskową: 
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku 

naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 
- 1:2 dla wypełnienia szczelin cementem portlandzkim klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku 

naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06711, 

 
2.4. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, beton z wytwórni centralnej – atestowany. 
2.5. Masa zalewowa 
 Wypełnienia szczelin dylatacyjnych  zaprawą cementową. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu ułatwiającego pracę 
robotników;  beton i zaprawa z wytwórni centralnej, krawężniki z wibroprasy.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
  Krawężniki betonowe i inne materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi dostosowanymi do ich przewozu    
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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. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. 
Ławy betonowe nie można wykonywać gdy temperatura powietrza spada poniżej 20C oraz 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Wykonanie ław powinno 
zakończyć się po upływie dwóch godzin od dodania wody do suchej mieszanki. Ława wymaga 
pielęgnacji w czasie od 3 do 7 dni przez zwilżanie kilkakrotne wodą w ciągu dnia. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych /oporników/ 

 Ustawianie krawężników wykonuje się na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 
3 cm po zagęszczeniu. 
 Krawężniki należy wykonać ze spoinami grubości 5 mm, ustawienie krawężników 
powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie 
betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
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 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław sprawdzeniu podlegają ławy w zakresie wymiarów , rodzaju betonu i 

równości. Z uwagi na znikomy zakres robót, należy oceniać efekt końcowy nie zaniedbując 
elementów pośrednich.   

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników wtopionych polega na  porównaniu linii 
krawężników z jezdnią i wjazdami /poziom/, z zachowaniem równości podłużnej. 
 Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

  2. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 
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D - 08.02.02. CHODNIK I  JEZDNIA  Z   BRUKOWEJ KOSTKI   BETONOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie 
tytułowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do  stosowania 
jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem: 
-  chodnika z kostki betonowej, szara,  grub.6cm, podsypka piaskowa, 
- zjazdów z kostki betonowej, czerwonej gr. 8 cm, podbudowa z kruszywa, 
Dopuszczalne inne kolory w zależności od przyjętych na danym terenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

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

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
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 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 
mm.  
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości   5 mm. 
 Kolory kostek i kształt do uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 
3. sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 

brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o          WP  35 
[6] w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach  5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.4. Warstwa odsączająca 
 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST D-
04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej  zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddany do użytkowania. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  
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 o szerokości do 3 m:          1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

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

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

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

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 
50 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych.  

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać              1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 

co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
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. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 
kostki betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 

tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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D - 06.02.01.  PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem jak wymienione na stronie tytułowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do  stosowania jako 
dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Obejmuje wykonanie przepustów z rur betonowych lub PVC  pod zjazdami i drogi boczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych 
lub żelbetowych. 

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca 
nasyp zjazdu. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych 
rur betonowych, objętych niniejszą SST, są: 

 prefabrykaty rurowe, betonowe, PVC 

 prefabrykowane ścianki czołowe, 

 pospółka na podsypkę pod rury 
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2.3. Prefabrykaty rurowe 
  Zaprojektowano przepusty z rur beton. 600mm, (dopuszczalne PVC),  wymogi przewozu, 
układania i składowania wg wytycznych producenta. 
 Ścianki czołowa prefabrykowane, atestowane dostosowane do średnicy przepustu. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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. 
  Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych   i ławę 
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 
  Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić do wykonywania przepustu. 

  Ława fundamentowa powinna być wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie. 

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych z betonu 
  Układanie rur wg wytycznych producenta. 
5.6. Ścianki czołowe 
  Ścianki czołowe prefabrykowane. 
5.7. Zasypka przepustów 
  Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron 
przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność 
zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej 
próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją  -20%, +10%. 
   Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową i SST. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót 
  Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z SST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną 
drogi” pkt 6, oraz SST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
 
 


