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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostaną zrealizowane w 

ramach kontraktu: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4722S – ULICA SIELECKA W BĘDZINIE 
(ODC. OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. ZAGÓRSKIEJ).” 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowane są jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w 

ramach Kontraktu wymienionego w niniejszej STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 

Wszędzie w różnych rozdziałach STWiORB czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
są napisane i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być 

uważane za integralną część tychże Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jak gdyby były w 
nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 

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

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 

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). 
 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruch 
pieszych. 

 

Dokumentacja Projektowa – opracowanie projektowe stanowiące samodzielną całość zawierające 
wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez osoby uprawnione. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

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

jego zakończeniu. 
 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
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Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 
Inspektor Nadzoru - osoba działająca w imieniu Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Kontraktu, 

w zakresie przekazanych jej uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz 
potwierdzania faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i współdziałania w kontrolowaniu rozliczeń 

budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane). 
 

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

 

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

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

 

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

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

 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 
 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

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. 

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. 
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Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 
 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
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. 

 
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. 

 

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

 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

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

 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 
 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 

szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
 

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

 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

Roboty  –  ogół czynności związanych z realizacją Inwestycji. 

 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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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, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

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, 

dokumentacje określającą lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy i oryginał projektu budowlanego. 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 
 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego  
Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiającego zawiera: 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Projekt Wykonawczy 

 Przedmiar Robót 

 

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa powykonawcza 
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do Dokumentacji Projektowej w związku 

z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robót i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Dokumentację Projektową 

powykonawczą w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, w trzech egzemplarzach dla każdego 
wykonanego odcinka Robót, który ma być przekazany do zajęcia lub wykorzystania przez 

specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskimi przepisami, nie później niż na 14 dni 

przed jego przekazaniem/ przejęciem. 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
Robót. 
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi lub linii kolejowej i organem zarządzającym 

ruchem oraz Policją  projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. Koszt takiej zmiany oraz uzyskania zatwierdzenia ponosi 

Wykonawca.  
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 Inspektora 

Nadzoru.Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których  

ilość, lokalizacja i treść będą zgodne z wymogami Prawa Budowlanego i zostaną zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót a po jego zakończeniu zostaną usunięte. 

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżami materiałów i sprzętu 

oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres 
prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku Robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą zostać wykonane po uzyskaniu przez 

Wykonawcę zgody Inspektora Nadzoru na proponowaną metodę wykonania objazdu oraz  po 
wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu. 

Jeżeli inni wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez teren Placu Budowy, Wykonawca 
odpowiedzialny za ten teren  ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż do 

czasu wydania przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego części.  

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 

Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

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

 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

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

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez 

cały czas trwania Robót, a w tym między innymi co następuje: 

Składy materiałów, magazyny, wytwórnie mas będą zasłonięte przed widokiem publicznym 
oraz ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do pomieszczeń mieszkalnych. 

Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 

odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia 

Robót.  
Wytwórnie mas muszą być eksploatowane w taki sposób, aby zanieczyszczenie powietrza było 

utrzymane  na minimalnym poziomie według odpowiednich przepisów. 
Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być ekranowane lub zaopatrzone w systemy 

ograniczające emisję hałasu oraz powinny odpowiadać odpowiednim normom. 
Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa 

dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy. Materiały, 

które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania robót. 
Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 

na Placu Budowy i z miejsc, związanych z pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać 
przepisów odnośnych władz.  

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji Robót 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności Kontraktu. 

W trakcie realizacji Robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska tak 
na Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoż. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje 

odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi i przetransportować je na 
wysypisko śmieci, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. 

W czasie realizacji Robót prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiązany do 

ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiędzy 22 a 7. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

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

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

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

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody 
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użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu 

muszą zapewnić skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w 

szczególności przed: 
 hałasem, 

 wibracją, drganiami i wstrząsami, 

 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza, 

 zanieczyszczeniem powietrza, emisją gazów, pyłów i dymów, 

 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 

ciężkimi, 

 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych. Wykonawca przede wszystkim 

zapewni skuteczną ochronę przed: 
 pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową 

(wstrząsy, wibracja, osiadanie itp.), 

 zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy (bentonit, 

iniekcje, wylewki z chudego betonu, itp.), 
 zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 

Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, 

których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia 

przedmiotowych zagrożeń Wykonawca, wg własnej oceny opracuje i wdroży program monitoringu 
i zabezpieczenia ludzi, środowiska i obiektów budowlanych w trakcie trwania robót i w okresie 

gwarancyjnym. Elementem wyjściowym programu monitorowania powinna być opracowana przez 
Wykonawcę ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan 

techniczny budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy. Koszty 

opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska, budynków i budowli przed 
w/w zagrożeniami należy uwzględnić w ramach Ceny Kontraktowej. 

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 oraz pokryje koszty z tym związane.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
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. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót winien sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 

technicznego istniejących budynków, studni i dróg dojazdowych, leżących w strefie wpływu drgań oraz 
innych skutków prowadzenia Robót, dla uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron. 

W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzić Roboty tak, aby 

skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem Budowy. W 
celu ograniczenia drgań Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem nie wywołującym wibracji i 

innych negatywnych efektów. 
Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 

z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych Robót. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 

naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
 

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. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
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zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor 

Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały 

uszkodzone przez transport Wykonawcy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

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

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez 
Inspektora Nadzoru. 

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 Inspektora 
Nadzoru 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 centralne 
i 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. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

Robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub STWiORB 
dostarczonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

 Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego 
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przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji 
Robót. 

 
2.2. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania 

przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 
1) Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń, 

2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem, gdy: 
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski: 

 w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą 

normą, 
 w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie 

z uzyskaną aprobatą techniczną, producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

 posiada znak budowlany B świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie. 

b) wyrób został wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej 
a producent wyrobu załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej. 

3) Jako Wyrób jednostkowy w danym obiekcie budowlanym, wytworzony wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne zaświadczenie o zgodności 

z tą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami. 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany B, albo posiada 

deklarację zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających 
go do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać nową aprobatę techniczną 

dla takiego wyrobu. 

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 

samorządowej. 

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

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i  inne koszty 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 

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

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy i złożone w miejscu pozyskanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

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. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 

następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

 

2.8. Materiały rozbiórkowe i odpadowe 
Sposób postępowania z materiałami odpadowymi określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

odpadach (Dz.U.2001.62.628) wraz z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie akty wykonawcze. 
Materiały z rozbiórki, które zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB stają się własnością 

Wykonawcy należy odwieźć na składowisko Wykonawcy lub składowisko odpadów. 
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Materiały z rozbiórki, które zgodnie z zapisami odpowiednich STWiORB nie stają się własnością 

Wykonawcy należy odwieźć w miejsce wskazane przez właściciela.  

 
 

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 ST, PZJ 
lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 

wymienionych wyżej w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem.  

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

dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
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 ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

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 Inspektora Nadzoru. 

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 Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót 
gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz ustaleniami. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

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

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 sposób zapewnienia bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

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

Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

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

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zgodną z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

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

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
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 ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Na 3 dni przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót 

z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań kontrolnych i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB.  
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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  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację 

zgodności i są oznakowane znakiem CE lub mają aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM i spełniają 

wymogi STWiORB. 
Każda partia materiałów dostarczona do wykonania robót powinna posiadać jeden 

z w/w dokumentów, jeżeli wymaga tego ST, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać jeden z w/w dokumentów wydany przez producenta. 

W razie potrzeby do dokumentu zostaną dołączone wyniki badań przeprowadzonych przez 
producenta, których kserokopie zostaną następnie dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru. 

Materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.  
 

6.8. Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 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 Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

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

w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 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 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

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

Robót. 
 

(2) Arkusze Obmiaru  

Arkusze Obmiaru – akceptowane przez Inspektora Nadzoru arkusze pozwalające na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych  Robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Arkuszy. 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

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

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

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

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do Arkuszy Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru  na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiORB 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 STWiORB. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych  w STWiORB. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

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

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączanymi w formie załącznika do Arkuszy Obmiaru. Wzór załącznika zostanie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) 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 Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

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

 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
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 ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB 

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 Kontraktowych. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu 
i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3) Recepty i ustalenia technologiczne. 

4) Dzienniki Budowy i Arkusze Obmiaru (oryginały). 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i 

ew. PZJ. 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ. 

7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 
9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10) Zaklauzulowaną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w 5 egz. 
11) Operat z przeprowadzonych pomiarów odkształceń i przemieszczeń   

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 z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie  8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

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

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

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB 
i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 koszty wyłączenia linii ciągłych i z gotowością ruchową,  

 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 

 wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 

 wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych 

według potrzeb wynikających z przyjętej technologii w robót, 
 przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne STWiORB DM.00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w STWiORB DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 
Koszty związane z dostosowaniem się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w STWiORB DM.00.00.00, w tym, między innymi, koszt związany z zapewnieniem, 

utrzymaniem i likwidacją zaplecza Wykonawcy, koszt organizacji ruchu na czas budowy, koszt 
związany z zapewnieniem, utrzymaniem i usunięciem tablic informacyjnych Wykonawca ujmie w 

cenach jednostkowych wykonania robót budowlanych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r., poz. 414 wraz 

z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( teks jednolity Dz. U. Nr 

240 z 24.11.2005 , poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

 Dokumenty Kontraktowe 
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy 
drogowej i jej punktów wysokościowych. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej. 

Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie: 

 trasy drogowej 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 

 wyznaczenie parametrów łuku 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie 

 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

 pomiar wysokościowy w osi i innych charakterystycznych miejscach trasy, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

 wyznaczenie parametrów łuków pionowych i poziomych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować, dla punktów utrwalanych w 
istniejącej nawierzchni, bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0.04 to 0.05 m. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów 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" punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowane na żółto z czarnym napisem, 

powinny być wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4  10. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 

 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do wytyczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 
należy pobrać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka 
wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty i pobierać materiały z PODGiK). 

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 Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót. Wykonawca 

powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 

przy każdym obiekcie. 
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 Inspektora Nadzoru. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 

5.4. Wytyczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne m. in. pobrane z Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 
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 5 cm. 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, umieszczonymi 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 Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 

odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 

o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
 1 km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne". 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 wytyczenie osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979 
Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 

Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
Norma BN-67/6744-09 
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D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów 

dróg i ulic. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg i obejmują: 

 rozbiórkę nawierzchni bitumicznej 

 rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej 

 rozbiórkę krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi 

 rozbiórka podbudowy z kruszywa 

 
Materiały z rozbiórki wymienione wyżej stanowią własność Wykonawcy.  

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

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

 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 
 piły, 

 młoty pneumatyczne, 

 młoty do łamania rozbieranej nawierzchni (wyposażenie koparki), 

 spycharki, 

 koparki, 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.2. Transport materiału z rozbiórki 
Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu 

robót rozbiórkowych. 
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Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Rozbiórka elementów dróg  
Rozbiórce podlegają wszystkie elementy nawierzchni wykazane w Dokumentacji Projektowej 

i niniejszej STWiORB (pkt 1.3.). Warstwy nawierzchni i podbudowy należy usuwać mechanicznie przy 
zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt 3. Niewielkie powierzchnie robót rozbiórkowych można 

wykonywać ręcznie.  

Materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy i należy je wywieźć z terenu budowy lub 
złożyć w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy należy prowadzić w taki sposób, aby krawędź 
rozbieranej warstwy na styku z istniejącą nawierzchnią była stopniowana i prostopadła do osi drogi, 

nie może być postrzępiona. 

Wszystkie powstałe doły (wykopy) po usuniętych elementach należy wypełnić warstwami 
odpowiednim gruntem i zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D.02.03.01. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
 Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, 

 wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej STWiORB. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni bitumicznej, 

 1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki podbudowy z kruszywa, 

 1 m (metr) rozbiórki krawężnika betonowego, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena rozbiórki 1 m2 nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
 wytyczenie i prace pomiarowe, 
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 rozbiórkę konstrukcji nawierzchni,  

 transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz z załadunkiem 

i wyładunkiem, 

 koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 

 

Cena rozbiórki 1 m2 nawierzchni z kostki obejmuje: 
 wytyczenie i prace pomiarowe, 

 rozbiórkę konstrukcji nawierzchni,  

 transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz z załadunkiem 

i wyładunkiem  

 koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 

 
Cena rozbiórki 1 m2 podbudowy z kruszywa obejmuje: 

 wytyczenie i prace pomiarowe, 

 rozbiórkę podbudowy z kruszywa,  

 transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz z załadunkiem 

i wyładunkiem  
 koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 

 

Cena rozbiórki 1 m krawężników betonowych obejmuje: 

 wytyczenie i prace pomiarowe, 

 rozbiórkę krawężników betonowych, 

 transport nieprzydatnych materiałów na składowisko odpadów wraz z załadunkiem 

i wyładunkiem, 
 koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Nie występują. 
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów.  
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

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

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.7 jako grunt skalisty. 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Tymczasowe składowisko – miejsce składowania gruntów pozyskanych z wykopów do 

późniejszego wbudowania w nasyp. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

 
gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 

(Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

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

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

 
gdzie: 

ds

d
sI
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E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998. 

Odkład - miejsce poza placem budowy do składowania materiału z wykopów 
zakwalifikowanego jako niezdatny do użycia w dalszych robotach 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

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

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D.02.03.01 pkt 

2, tabela 1. 
 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 

Rodzaj gruntu   rumosz niegliniasty 
żwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 

piasek drobny 
żużel nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina       
gliniasta 
rumosz gliniasty 
żwir gliniasty 

pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina 
pylasta zwięzła 
ił, ił piaszczysty, ił 

pylasty 
bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty 
pył, pył piaszczysty 
glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 
ił warwowy 

2 

Zawartość cząstek 
0,075 mm 
 0,02   mm 

  
% 

  
  15 

 3 

   
od 15 do 30 
od 3 do 10 

   
 30 

 10 

3 
Kapilarność bierna 
Hkb 

  
m 

  
 1,0 

  
 1,0 

  
 1,0 

4 
Wskaźnik piaskowy 
WP 

    
 35 

  
od 25 do 35 

  
 25 

  
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 

Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-

02205:1998. 
Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych w STWiORB, 

to grunt nieprzydatny do budowy nasypów powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy tylko grunty 

przydatne do ich budowy. 
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
Nadmiary gruntu pozyskanego z wykopu przydatne do budowy nasypu, a niewykorzystane na 

danym odcinku drogi należy zgromadzić na tymczasowym składowisku i wykorzystać do budowy 

nasypów w innej lokalizacji w ramach kontraktu. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWiORB D.02.03.01 pkt 

2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na składowisko odpadów. Inspektor Nadzoru może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 

z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 
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Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na tymczasowe składowisko, o ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe 

składowanie odspojonych gruntów. Tymczasowo składowane grunty należy odpowiednio zabezpieczyć 

przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5.3. Wykonywanie wykopów 
Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, wyprofilowaniu 

powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu do wymaganych 
parametrów zgodnie z tablicą 1 określającą minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach 

i miejscach zerowych robót ziemnych. 

 
TABLICA 1: Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu KR1-KR2 kategoria ruchu KR3-KR6 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

0,97 1,00 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 
w tablicy 1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Koszty ulepszania gruntu ponosi wykonawca i winien je przewidzieć i ująć w ofercie. 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca 

i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 

Zagęszczenie dna wykopu należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie 
z BN-77/8931-12 lub płytą statyczną VSS wg PN-S-02205 (tylko w przypadku występowania w 

wykopie gruntów gruboziarnistych lub w przypadku równoczesnego badania nośności dna wykopu). 

Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem się 
do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system 

odwodnienia przez cały niezbędny czas. Jeżeli nastąpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie 
gruntu oraz dodatkowe naprawy wykopu i nasypu Wykonawca wykona na własny koszt. Wilgotność 

gruntu w wykopie przy zagęszczeniu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej: 
 w gruntach niespoistych ± 2% 

 w gruntach mało i średnio spoistych +0% i -2% 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania warstw nasypu lub konstrukcji nawierzchni należy odczekać do czasu 

jego naturalnego osuszenia lub użyć w tym celu środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania  
Robót ziemnych, zaleca się postępowanie z wykopem w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru przewidywany sposób odwodnienia 

wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia przez Inspektora Nadzoru nie 
wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej. 

Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp 
w pozostałych branżach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powodującym 
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utrudnienia w realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagrożenie ruchu pieszego lub 

kołowego. 

Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, obniżenie tego zwierciadła do poziomu umożliwiającego wykonywanie Robót. 

Wykopy należy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich 
oraz skarp wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia 

stateczności skarp oraz zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek 

obsunięcia się gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt. 
Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się przewożonego 

materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. 
W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem 

Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego 

zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub 
innych Wykonawców wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.4. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie, od osi projektowanej, nie powinny być większe 

niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+ 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  

10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 
5.5. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

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

 

5.6. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania 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. O ile w dokumentacji projektowej 

nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 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 
ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.7. Rowy 

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i STWiORB. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o 

więcej niż  5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp 

wykopów. 

 
5.8. 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 wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

STWiORB określonymi w pkt. 5 oraz z Dokumentacją Projektową. 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.2. 

 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 

łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równości skarp 
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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 nie rzadziej niż w trzech 
punktach na 1000 m2 warstwy oraz dodatkowo w 

miejscach wskazanych przez Nadzór 

  
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  

10 cm. 

 
6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 

niż -3 cm lub +1 cm. 
 

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

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

 
6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 
3 cm. 

 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny 

z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.  

W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić 
wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia Is z badań 
wykonanych metoda płyty obciążanej dynamicznie. 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach STWiORB, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
STWiORB powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 prace związane z zabezpieczeniem podłoża przed napływem wody z przyległego terenu, 

 wykonanie wykopu gruntów nieprzydatnych do budowy nasypu z transportem na składowisko 

odpadów, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, 
 rozplantowanie urobku na składowisku, 

 koszty składowania na składowisku odpadów, 

 uporządkowanie terenu robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty 
 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 
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D.02.05.01  WYMIANA GRUNTU 

1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wyminą gruntów 

organicznych i słabonośnych. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

rozbudowy drogi i obejmują wykonanie wymiany gruntu w której skład wchodzi: 

- mechaniczne usunięcie gruntów słabonośnych z załadunkiem i transportem gruntu 

- transport gruntu nośnego 

- zasypanie miejsc po usuniętych gruntach materiałem niewysadzinowym wraz z jego zagęszczeniem.   

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Grunty organiczne nawodnione o małej nośności - grunty nasycone wodą, charakteryzujące się 

znacznym osiadaniem pod obciążeniem, jak np. torfy namuły itp., zawierające znaczną mieszankę 

składników organicznych, których ilość jest większa niż 2%. 

1.4.2. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych. 

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

drogowych. 

1.4.4. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 

trasą drogową. 

1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Grunty i materiały do wymiany gruntu  

Do wypełnienia przestrzeni po usuniętych gruntach słabonośnych należy stosować grunty mineralne 

przydatne do budowy nasypu spełniające wymagania PN-S-02205:1998 tablica 2, niewysadzinowe, o 

dobrej zagęszczalności i optymalnej wilgotności.   

2.3. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopu w celu wymiany gruntu powinny być zutylizowane przez 

Wykonawcę. 
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3. SPRZĘT  

 

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

3.2 Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.),  

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),  

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).   

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

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

5.2. Wymiana gruntów  

5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy wymienianego gruntu  

Przed przystąpieniem do wymiany gruntu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze.  

5.2.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu wymienianego gruntu  
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej 

strefie podłoża wymienianego gruntu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu przy wymianie 

gruntu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,98, Wykonawca powinien dogęścić 

podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 0,98 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wymiany gruntu  

Wybór gruntów i materiałów do wymiany gruntów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 

podanych w punkcie 2.  

5.2.3. Zasady wymiany gruntów  

5.2.3.1. Ogólne zasady wymiany gruntów  
W celu zapewnienia równomiernego osiadania wymienianego gruntu należy przestrzegać 

następujących zasad:  

- Wyminę gruntu należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych czyli takich jak do 
budowy nasypów. Wbudowywany grunt powinien być wznoszony równomiernie na całej szerokości. 

Dla dolnych warstw wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3,0.  
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- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 

i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy może nastąpić 

dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

- Górną warstwę, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5.   

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w przygotowane 

miejsce. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 

przed nadmiernym zawilgoceniem.  

5.2.3.2. Wykonywanie wymiany gruntów w okresie deszczów  

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 

znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2 % jej wartości. Na warstwie gruntu 

nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można 

przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 

hydratyzowanym.  

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 

warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 

zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 

wadliwej warstwy.  

5.2.4. Zagęszczenie gruntu  

5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu  
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  Rozłożone warstwy 

gruntu należy zagęszczać od krawędzi w kierunku jego osi.  

5.2.4.2. Grubość warstwy  
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 

doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 

maszyn do zagęszczania podano w tablicy nr 1.  

5.2.4.3. Wilgotność gruntu  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od 

± 2 % jej wartości.  

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2,0 % jej 

wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.  

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 2 % jej wartości, grunt należy 

osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu 

przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 

punkcie 6.3.2 i 6.3.3.  

5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania  
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia.  

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, 

dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN77/8931-12.  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:  
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a) dla żwirów, pospółek i piasków  

b) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥ 1,0,  

c) 2,5 przy wymaganej wartości Is ≤ 1,0,  

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 

powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 

prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów  

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w p. 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- badania przydatności gruntów do wymiany gruntów,  

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw wymienianego gruntu,  

- badania zagęszczenia wymienianego gruntu,  

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

wbudowywanego gruntu  

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw wbudowywanego gruntu polegają 

na sprawdzeniu:  

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach,  

- odwodnienia każdej warstwy,  

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 100 m2 warstwy,  

- przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.2.3.2    

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia oraz podłoża wbudowywanego gruntu  
Sprawdzenie zagęszczenia n oraz podłoża wbudowywanego gruntu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 

określonymi w p. 5.2.1.2 i p. 5.2.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty 

izotopowe.  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN77/8931-12, 

oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02.  

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  

- jeden raz w trzech punktach na 50 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,  

- jeden raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego            i 

wtórnego modułu odkształcenia.  

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy wbudowywanego gruntu lub podłoża pod nim 

powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).  
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Objętość wymienianego gruntu będzie ustalona w metrach sześciennych w oparciu o założenia 

projektowe. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

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

9. PODOSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

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

9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m3 wymiany gruntu obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- oznakowanie robót,  

- wywóz gruntu przeznczonego do wymiany i jego utylizacja  

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,  

- transport urobku na miejsce wbudowania,  

- wbudowanie dostarczonego gruntu w miejsce wymienianego gruntu,  

- zagęszczenie gruntu,  

- odwodnienie terenu robót,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE     
10.1. Normy  

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

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. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  

6. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

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  

e) Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.  

f) Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 

1998.  

g) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  

h) Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem koryta stanowiącego podłoże do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
Lokalizację robót objętych niniejszą STWiORB określa Dokumentacja Projektowa. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

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

 

2. MATERIAŁY 
 

Nie występują.  
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 

 innego sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 

się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Koryto jest wykonywane w ramach robót ziemnych. 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 Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca się wilgotność 
mniejszą od optymalnej, szczególnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzętu zagęszczającego, ustaloną 

na poletku doświadczalnym. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt duża, to grunt należy przesuszyć w sposób zaproponowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
1,0 dla nawierzchni o kategorii ruchu KR3-6 i nie mniejszego niż 0,97 dla nawierzchni o kategorii 

ruchu KR1-2.  

Badania zagęszczenia podłoża należy wykonać jedna z metod: 
 wg BN-77/8931-12 określając wskaźnik zagęszczenia Is, 

 metodą płyty obciążonej dynamicznie, wyznaczając wskaźnik zagęszczenia Is, 

 metodą płyty obciążonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zał. B, określając wskaźnik 

odkształcenia Io, przy czym stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego nie 

powinien przekraczać 2,2.   
 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego osuszeniu w sposób zaproponowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i ponownym zagęszczeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie 

podłoża do wymaganego stanu wykona on na własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

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 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanego koryta wyprofilowanego 

podłoża 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m  

6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej 

7 Nośność podłoża w 3 punktach na 2000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

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

 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Równość podłużną koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 

z normą BN-68/8931-04. 
Równość poprzeczną należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 

mm. 
 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

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

 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 

6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Zagęszczenie koryta i wyprofilowanego podłoża powinno spełniać wymagania podane w pkt 

5.4. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 

załącznikiem B do PN-S-02205:1998 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714.17. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna spełniać warunki określone w pkt 5.4. 
 

6.2.7. Nośność podłoża 

Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) przez 
pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300 mm, zgodnie z załącznikiem B do PN-
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S-02205:1998. Za zgodą Inspektora Nadzoru określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 może być 

przeprowadzone przy użyciu płyty dynamicznej.  

Nośność podłoża jest wystarczająca, jeżeli wartości wtórnego modułu odkształcenia spełniają 
warunek: 

 E245 MPa  -  dla podłoża z gruntów spoistych*), 

 E260 MPa  -  dla podłoża z gruntów niespoistych. 
 *) dotyczy nasypów z gruntów spoistych  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, 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 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne". 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, z ewentualnym osuszaniem gruntu, 

 zagęszczenie koryta, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D.04.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem 
i skropieniem warstw konstrukcyjnych. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 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 oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.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 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

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

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

 
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
 szczotek mechanicznych - zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek 

powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz 

usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 

wyposażonych w urządzenia odpylające, 

 sprężarek, 

 zbiorników z wodą, 

 szczotek ręcznych. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

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

 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 

przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 
dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 

bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego 

powietrza. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni. 

 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 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-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, ręczne odspojenie stwardniałych 

zanieczyszczeń. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1]. PN-EN 13808 A Asfalty i lepiszcza drogowe. Zasady klasyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
[2]. PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia 

[3]. PN-EN 13075-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badania rozpadu. Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z 

wypełniaczem mineralnym 
[4]. PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych. Metoda destylacji azeotropowej 

[5]. PN-EN 13074  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

[6]. PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą 
[7]. PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia. 

Metoda Pierścień i Kula 

PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych 

10.2. Inne dokumenty 
[8]. WT-2 2014 Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 

[9]. Zeszyt IBDiM Nr 66 z 2004 r. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach 
asfaltowych nawierzchni drogowych 

 

 

Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w 

oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.   
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty objętą niniejszą STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości i 

lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa- dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służącą do przenoszenia obciążeń 
z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 

Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych., 

Podbudowa zasadnicza- warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej 
leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoża. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB 
D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2.  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.2. Wymagania wobec kruszyw 

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej powinno być kruszywo 

naturalne o kategorii procentowej zawartości ziaren o powierzchniach przekruszonych lub łamanych 
nie niższej niż C90/3. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Kruszywa oraz woda do zraszania kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek 
niezwiązanych do podbudowy zasadniczej powinny spełniać wymagania zawarte w tablicy 1 oraz pkt. 

2.2 niniejszej STWiORB.  
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do 

warstwy podbudowy przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 
 

Rozdział w 
PN-EN 
13242:2004 

Właściwości Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w 
warstwie 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 
13242 Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej 

ruchem  

KR1-KR2 KR3-KR6 

4.1.-4.2. Zestaw sit # 0, 0,63; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 
63; 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC 80/20; GF 80; GA 75 Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

GTc20/15 
Tabl. 3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 

GTF10 
GTA20 

Tabl. 4 

4.4 
Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości**) lub  
b)maksymalne wartości wskaźnika kształtu**) 

FI50 
SI55 

 

Tabl. 5 
Tabl. 6 

4.5 
Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym*) wg PN-EN933-5 

C90/3 
 

Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym* 

fDeklarowana Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym * fDeklarowana Tabl. 8 

4.7. Jakość pyłów 
Właściwość nie badana na pojedynczych frakcjach, a 
tylko w mieszankach wg wymagań p. 2.3-2.4 WT-4 

 

5.2 
Odporność na rozdrobnienie wg PN-EN 1097-2, 
kategoria nie wyższa niż 

LA35 LA35***) Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-1 

MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7,8 albo 9 Deklarowana  

5.5. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001rozdział 7,8 albo 
9(w zależności od frakcji) 

Wcm NR 
WA242

****) 
 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 

6.4.4 
Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2 

SBLA 
 

 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 
1367-1 

F4 
 

Tab. 18 

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany  

Załącznik C, 
podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe  Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występują w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;  2.4.5 WT-4 i 
niniejszego punktu. 
**) Badania dotyczą ziarn kruszywa frakcji di/Di gdzie Di ≤ 63 mm i di ≥ 4 mm 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążanych ruchem KR5-KR6 dopuszcza się jedynie kruszywa 
charakteryzujące się odpornością na rozdrobnienie LA≤35 

 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających 

szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008, a wodę pitną bez badań. 
 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 

jednakowych właściwości i spełniały wymagania z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw 
powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa 

powinny odpowiadać wymaganiom według tablicy 1, w zależności od obciążenia ruchem (KR). 
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W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać 

wymagania z tablicy 1. 

 
Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

 

Rozdział 
w PN-EN 
13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: 

Odniesienie 
do tablicy w 
PN-EN 13285 

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi 
obciążonej ruchem KR1-KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63 Tab. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 Tab. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR Tab. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tab. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys.1-2 Tab. 5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii- porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością (S) 

wg tabl. 3 Tab. 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych- różnice w przesiewach 

wg tabl. 4 Tab. 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE*), co 
najmniej 

45 
wg tabl. 3 

 
Odporność na rozdrobnienie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 kategoria 
nie wyższa niż 

LA35 - 

 
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14  
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 kategoria 
MDE 

Deklarowana - 

 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F4 - 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej 

≥80 - 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,03 i moczeniu w wodzie 96h, 
co najmniej 

≥120  

 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 
(m/m) wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach 
kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i 
odpadowych należy badać czy zawartość 
substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

- 

 
Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 lub **) 
wg PN 933-4 

FI50 lub SI55  

 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
powierzchniach przekruszonych lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie 
grubym**) wg PN-EN 933-5 

C90/3  

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 
13286-2 . 
**) badania dotyczą ziarn kruszywa frakcji di/Di gdzie Di ≤ 63 mm i di ≥ 4 mm wydzielonego z mieszanki 

 
Zawartość pyłów 

Maksymalna zawartość pyłów <0,063mm w mieszankach kruszyw do podbudowy zasadniczej 

powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tab. 2. Zawartość pyłów należy określać wg PN-EN 
933-1. 

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać 
i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 
2. 

Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów <0,063mm w mieszankach 

kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 
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Zawartość nadziarna 

Określona wg PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna 

w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  

Uziarnienie 
Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw 

podbudowy zasadniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1÷2. Jako wymagane 
obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być 

ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. 

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i 

deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, 
pod względem uziarnienia jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na o rysunku 1 i 2.  

 
Rys. 1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 

 

 
Rys. 2 Mieszanka niezwiązana 0/63 do warstwy podbudowy zasadniczej 

 

Oprócz wymagań podanych na rysunkach 1÷2 wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek 
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 3 

i 4, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
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Tablica 3  Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 

deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 

mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora. 
 

 

Mieszanka 

niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez Producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

05 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8   

0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 

 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszankę powinna nie tylko mieścić się 
w odpowiednich krzywych uziarnienia 1-2 ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinny spełniać także 

wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 4. 
 

Tablica 4 Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych- różnice w przesiewach 
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

 

Mieszanka 

Mieszanka i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach: 
[Różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 
Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność  

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudowy zasadniczej powinny spełniać 
wymagania wg tabl. 2.  

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie 

wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora według PN-EN 13286-2. 

 
Zawartość wody 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganie 

zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w 
granicach podanych w tablicy 2. 

 
Wartość CBR 

CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymagania zostały określone w tablicy 2. 

 
Istotne cechy środowiskowe 

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie 
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które 

nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku 

stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku, do których brak jest jeszcze ustalonych zasad np. 

kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się ostrożność. 
Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w 

miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez 
właściwe jednostki. 

 

2.4. Składowanie kruszyw 
Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 

placu,  
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w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 

kruszyw.  

Składowanie w pryzmach może dotyczyć jedynie kruszyw wyjściowych służących do 
wytwarzania mieszanek w mieszarkach. 

 
 

2.5. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki 
badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki 

materiałów. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do 
wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań 

laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 

wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, 
że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy. 

Sprzęt do wbudowania i zagęszczania podbudowy powinien ponadto spełniać warunki 

określone  
w wymaganiach technologicznych wykonania robót podanych w p. 5.5. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w pobliżu placu budowy) do wytwarzania mieszanki 

kruszyw, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne 
Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić zachowanie warunków technologicznych 

dotyczących czasu wbudowania i zagęszczania mieszanki kruszywa. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 
4.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 

i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

5. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakości uwzględniając wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz 

sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie 
wykazujące odchylenia od wymaganej równości, spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być 

naprawione.  
Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy 

podbudowy zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Powinny być one 

ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 

lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być rzadsze, niż co 10m.  
Jeżeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie układana 

w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, 

aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. 
Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób 
wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania 

warstwy.  

Zamiennie można zastosować wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe przez jednoznaczne 
zdefiniowanie w pamięci elektronicznej maszyn wyposażonych w system sterowania 3D wszystkich 

elementów geometrii warstwy podbudowy.  
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się stosowanie mieszanek dostarczanych 
bezpośrednio od producenta. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  
Mieszanki niezwiązane stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej powinny być 

wytwarzane zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-4 2010 Wymagania Techniczne. 

 
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Warstwa podbudowy powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Decyzję o układaniu warstwy 

grubości 25cm i 22cm w dwóch lub jednej warstwie podejmie Inspektor Nadzoru po wykonaniu przez 
Wykonawcę odcinka próbnego i uzyskaniu wymaganego zagęszczenia. W przypadku podbudowy 

składającej się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, 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 Inspektora Nadzoru. 
Warstwa/warstw podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z tablicą 2 niniejszej STWiORB. Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od podanej w tablicy 2, mieszanka powinna być zwilżona określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od od podanej w tablicy 2, mieszankę należy osuszyć. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania 

poprzez wałowanie.  
Ostateczna grubość warstw/warstwy przed zagęszczeniem będzie ustalona na podstawie wyników 

uzyskanych na odcinku próbnym, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach, gdzie 

widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał 
o odpowiednich właściwościach. 
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Kruszywo podczas zagęszczania powinno mieć wilgotność optymalną, co umożliwi optymalną pracę 

walców w celu uzyskania zagęszczenia i nośności na poniższym poziomie 

 
 

Tablica 5 Cechy podbudowy 
 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
Wnoś nie 
mniejszym niż 
% 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż; 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 
MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

Na podbudowie badanie płytą o średnicy 300 mm przeprowadza się wg procedury opisanej 
w Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Część 2. Załącznik GDDP, 

Warszawa, 1988. Moduł odkształcenia pierwotny i wtórny oblicza się wg wzoru w Instrukcji badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Część 2. Załącznik GDDP, Warszawa, 

Warszawa, 1998. Wynik modułu należy obliczyć w zakresie obciążeń jednostkowych 0,25÷0,35MPa, 

doprowadzając obciążenie końcowe do 0,45MPa. Zagęszczenie podbudowy z mieszanek niezwiązanych 
należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia 

E1 jest nie większy od 2,2 oraz zgodnie z tablicą 5. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podanemu powyżej. 

 

5.5. Utrzymanie podbudowy 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do 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 STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w 

punkcie 2. 
 

6.3. Badania w trakcie robót 

 
6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstość oraz zakres badań podano w tablicy 6. 
 

Tablica 6 Częstość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstość badań 

1 Badanie właściwości kruszywa  Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa wg 
tablicy 1 

2 Uziarnienie kruszywa  2 razy na dziennej działce roboczej wg tablicy 1 

3 Wilgotność mieszanki jw. 

4 Zagęszczenie warstwy  
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- E2/E1 co najmniej 1 raz na 2 000m2 

 

 
6.3.2. Właściwości kruszyw 

Badania powinny obejmować kontrolę wszystkich właściwości kruszyw w zakresie 
i z częstotliwością określoną w tablicy 1. pkt. 2.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 

przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
 

6.3.3. Uziarnienie mieszanki 

Powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Próbki do badań powinny być 

pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem 
w obecności Inspektora Nadzoru. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru. 
 

6.3.4. Zagęszczenie i nośność podbudowy 

Zagęszczenie i nośność podbudowy należy badać wg zasad podanych w niniejszym punkcie 
oraz p. 5.4, a uzyskane parametry muszą być zgodne z wartościami określonymi w tablicy 5. Kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 2000m2, lub 
według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

 

6.4.1. Częstotliwość i zakres pomiarów 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podbudowy podano w tablicy 7. 

 
Tablica 7 Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1km  

2 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo, co 20m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 

5 Rzędne wysokościowe co 10m w trzech punktach w przekroju poprzecznym dla każdej jezdni (obie 
krawędzie i oś)- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji propozycję miejsc pomiarowych dla 
wszystkich warstw 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 10 razy na 1km 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -
5cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 

6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności poprzeczne i podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-

68/8931-04. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10mm dla podbudowy zasadniczej. 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  0,5 %. 
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1cm, -1cm. 
 

 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy  

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

niż  5cm. 

 
6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
wymaganych i innych wymagań STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez 

Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 

od określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez zerwanie i ponownie wykonana. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż o 5cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez 

zerwanie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 

na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, 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. 

 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie określonej grubości. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót i jego utrzymanie, 

 koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 

 koszty badań kruszywa i opracowania recepty wraz z przeprowadzeniem odpowiednich badań, 

 bieżąca obsługa geodezyjna; 

 wyprodukowanie mieszanki na podstawie recepty, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki(jedna lub dwie warstwy), wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki 

 pielęgnacja i utrzymanie podbudowy w czasie trwania robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej, w 

tym dodatkowo zleconych przez Inspektora Nadzoru, 

 inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy, 

 koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB i 

zgodnych z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych . Wymagania Techniczne 

 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach drogowych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane- Wymagania 

PN-EN 932-3; PN-EN 932-3/A1 Badanie podstawowych właściwości kruszyw- Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw- Część 5: Wyposażenie podstawowe i 

wzorcowanie 
PN-EN 933-1, PN-EN 933-1/A1  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewowa 
PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren- 
Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5; PN-EN 933-5/A1  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek- Badania wskaźnika piaskowego 

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Ocena zawartości drobnych cząstek- 
Badania błękitem metylenowym 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

PN-EN 1097-1, PN-EN 1097-1/A1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody oznaczania 
odporności na rozdrobnienie 
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PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody oznaczania 

wilgotności 

PN-EN 1097-6; PN-EN 1097-6/A1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- 
Część6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych- Część1: Oznaczenie mrozoodporności 

PN-EN 1367-2 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych- Badanie w siarczanie magnezu 
PN-EN 1367-3; PN-EN 1367-3/A1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych- Część3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw- Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw- Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 

PN-ISO 565  Sita kontrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 
elektrochemicznie – Wymiary nominalne oczek 

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1: Metody 
badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Wprowadzenie 

i wymagania ogólne 

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1: Metody 
badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Zagęszczanie 

aparatem Proctora 
PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 

47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności 
CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 

PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 

50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu 
Proctora lub zagaszania na stole wibracyjnym 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Część 2. Załącznik GDDP, 

Warszawa, 1998 



 

 
D.04.07.01 PODBUDOWA  Z BETONU ASFALTOWEGO  

1.  WSTĘP  

1.1.      Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z podbudowy z betonu asfaltowego. 
 
1.2.     Zakres stosowania STWiORB  
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1 

1.3.     Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy podbudowy z 

betonu asfaltowego AC16P zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej.  
1.4.  Określenia podstawowe  

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku 

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

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar 

kruszywa, np. wymiar 16 lub 22. 

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

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

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 

sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    – polimeroasfalt, 

D          – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d          – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD    – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 
Determined; producent może jej nie określać), 

TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może 
dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 

zobowiązany), 

IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik 
równości, 

MOP   – miejsce obsługi podróżnych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
 

2.  MATERIAŁY  
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów  
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Warunki  ogólne  stosowania  materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2.  

 

2.2.  Kruszywo  
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa według WT-1 Kruszywa 2010 

wdrażające PN-EN 13043 na drogach krajowych.  Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami.  
 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż GC85/20 GC85/20 GC85/20 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg 
kategorii: 

G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 
933-4, kategoria nie wyższa niż: 

FI50 lub 
SI50 

FI30 lub 
SI30 

FI30 lub 
SI30 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 

łamanej według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 
CDeklarowana C50/30 C50/30 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 

1097-2, rozdział 5; badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, 

kategoria nie wyższa niż: 

LA50 LA40 LA40 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria nie 
wyższa niż: 

WA 24 Deklarowana 

Gęstość nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o 

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż 
F4 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana 
kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-

EN 932-3 
deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; 

kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem wg PNEN 1744-1 p. 19.2: 
wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 

1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 
V6,5 

 
 

 

 
 

 
 

 

Tablica 2.  Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego  

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe  
niż wg kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 
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Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria  
nie wyższa niż: 

f10 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa 
niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
według wg PN-EN 933-6,  
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

Ecs Deklarowana 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA 24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1  
p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 

 
 

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana 
kategoria: 

GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe  
niż wg kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria  

nie wyższa niż: 
f16 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 

0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według wg PN-EN 933-6,  

rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

Ecs Deklarowana Ecs 30 Ecs 30 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 

lub 9 
deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 
lub 9 

WA 24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 

1744-1  
p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 
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Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu do warstwy podbudowy z betonu 
asfaltowego. 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż GA85/20 GA85/20 GA85/20 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa 

niż: 
MBF10 MBF10 MBF10 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 

933-4, kategoria nie wyższa niż: 

FI50 lub 

SI50 

FI30 lub 

SI30 

FI30 lub 

SI30 

Procenotwa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C50/30 C50/30 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 
1097-2, rozdział 5; badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, 

kategoria nie wyższa niż: 

LA50 LA40 LA40 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria nie 

wyższa niż: 
WA 24 Deklarowana 

Gęstość nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o 
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż 

F4 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana 

kategoria: 
SBLA 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-

EN 933-5, rozdz.8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklarowana ECS30 ECS30 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-

EN 932-3 
deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1: 
wymagana odporność 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem wg PNEN 1744-1 p. 19.2: 
wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 
1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V6,5 

 

 
2.3.  Wypełniacz  

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043:2004/ AC:2004 dla 
wypełniacza podstawowego, z równoczesnym wykorzystaniem pyłów z odpylania            (pod warunkiem 

pozytywnego orzeczenia laboratorium drogowego), przy zachowaniu stosunku wypełniacza podstawowego do 

pyłów  1. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004/AC:2004. 
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Tablica 5.  Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego  

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa 

niż: 
1% (m/m) 

Gęstość ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana 
kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg 

 PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: 
∆R&B 8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, 

kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

Zawartość  CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
wg PN-EN 196-21, kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w 

wypełniaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka10, Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, 

wymagana kategoria: 
BN Deklarowana 

 

2.4. Asfalt  

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w 
tablicy 6. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 6 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 

aprobat technicznych. 
 

Tablica 6.Lepiszcza asfaltowe do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka 
Gatunek 
lepiszcza    

ruchu ACP asfalt drogowy 

KR1 – KR2 

AC16P/AC22P 

50/70 

KR3 – KR6 35/50 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 7.  
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Tablica 7. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 35/50 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 

mm 

PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 240 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

% 
m/m 

PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 

przyrost),  
nie więcej niż 

% 
m/m 

PN-EN 12607-1 
[31] 

0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 

niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 

[30] 

2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej 

niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura łamliwości 

Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu 

i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 

roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 
2.5.  Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 

odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 

przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

 Ostatecznym badaniem kwalifikacyjnym przyczepność jest badanie odporności na działanie wody z 

określeniem wskaźnika wytrzymałości ITSR wg WT-2 Wymagania techniczne 2010 zgodnie z normą PN-EN 
12697-12:2008. 

 
2.6.  Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

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

– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

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

wg norm lub aprobat technicznych. 

 
 

2.7.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub 

kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe [66]. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 

zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 

 Badanie wykonuje się nie rzadziej niż jeden raz na kilometr jezdni lub na polecenie Inżyniera 
w miejscach wątpliwych. Wycięta próbka nie powinna wykazywać cech słabego połączenia 

międzywarstwowego takich jak drobne spękania, brak sklejenia. Zalecane wytrzymałości na ścinanie połączeń 

międzywarstwowych należy przyjąć wg tablicy 8. 
 

Tablica 8. Zestawienie wymagań szczepności międzywarstwowej 

Lp Pomiędzy warstwami: Kryterium Wartość 

1 warstwa ścieralna / wiążąca, 
Wytrzymałość 
na ścinanie 

1,0MPa 

2 

warstwa wiążąca / podbudowa asfaltowa 

podbudowa asfaltowa / podbudowa asf. 
(jeśli podbudowa układana jest w dwóch 

warstwach) 

Wytrzymałość 
na ścinanie 

0,7MPa 

3 dla cienkich warstw <4cm 
Wytrzymałość 
na ścinanie 

1,3MPa 

 

3.   SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.  
 

3.2.  Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego  

Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu asfaltowego. Wytwórnia 

powinna być o wydajności co najmniej 100 Mg/h, a proces produkcji mieszanki sterowany elektronicznie 

(w tym naważanie),  
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego sterowanych elektronicznie 

i wyposażonych w płytę wstępnego zagęszczania z układem grzewczym.          Układarki winny umożliwić 
układanie mieszanki pełną szerokością jezdni, 

- skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego (odchyłka 

dozowania nie może przekraczać  10 % ustalonej jednostkowej ilości dozowania), 

- walców: lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
- walców ogumionych, 

samochodów specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego  
4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2.  Transport materiałów  

4.2.1.  Asfalt  
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Może się on odbywać w: 

- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych 

- bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
4.2.2.  Wypełniacz  
Wypełniacz luzem należy przewozić pojazdami przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
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Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  

 

4.2.3.  Kruszywo  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających                       

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 

4.2.4.   Mieszanka betonu asfaltowego 
Masa bitumiczna powinna być przewożona w warunkach zapewniających minimalne straty cieplne           w 

transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania i zagęszczenia.  

W tym celu Wykonawca powinien: 
- używać pojazdów specjalistycznych (samowyładowczych – wysokotonażowych o możliwe wysokich 

wskaźnikach koncentracji ładunku (wysokości ładunku na skrzyni) i mocy (na masę pojazdu z ładunkiem),  
- ocieplić materiałem termoizolacyjnym skrzynię ładunkową (podłogę i burty),  

- zastosować osłonę ładunku (owiewka nad kabiną oraz miedzy kabiną a skrzynią),  

- zabezpieczyć szczelnie od góry skrzynię ładunkową za pomocą opończy,  
- korzystać z pojazdów z podgrzewaną spalinami skrzynią ładunkową,  

- przeanalizować trasę przewozu masy bitumicznej pod kątem minimalizacji czasu przejazdu              przy 
założeniu średniej prędkości roboczej 40 km/h,  

- zdyscyplinować kierowców celem unikania postoju podczas przewozu gorących mieszanek, zminimalizować 
czasy postoju pod załadunkiem i rozładunkiem,  

- w porze chłodnej stosować podgrzewania podbudowy przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, (przy 

rozruchu układania mas – wymóg konieczny).  
 

5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane 
są w tablicy 6.  

Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i 
nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC5S dla KR1-2, tablica 

16, gdzie Bmin6,0=6,0%) przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana 
mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρα), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną 

wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania: 

 
α = 2,650 / ρα 

 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 

 

ρα = P1+P2+...Pn / (P1+P2+...Pn  / ρ1+ρ2+...ρn )  
 

gdzie: 
P1+P2+...Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

ρ1+ρ2+...ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego 

Bmin o wielkości dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania. 
 

 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 9, 10,  - projektowanie 
empiryczne. 

 

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
podbudowy (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Przesiew,   [% (m/m)] 

AC 16 P AC 16 P AC 22 P 

KR1-2 KR3-6 KR3-6 

Wymiar sita #, 

[mm] 
od do od do od do 

45 - - - - - - 

31,5 - - - - 100 - 
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22,4 100 - 100 - 90 100 

16 90 100 90 100 65 90 

11,2 70 92 65 85 - - 

8 50 85 50 76 42 68 

2 25 50 25 50 15 45 

0,125 5 13 5 12 4 12 

0,063 4 10 4 8 4 8 

Zawartość 

lepiszcza, wzór(2) 
Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin3,8 

Tablica 10. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, przy ruchu KR1 ÷ KR2 

(projektowanie empiryczne)  [65] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki 
badania 

Wymiar mieszanki 

AC16P AC22P 

Zawartość 

wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin4,0 Vmin4,0 

Vmax7,0 Vmax7,0 

Wolne 

przestrzenie 
wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 

VFBmin50 VFBmin50 

VFBmax74 VFBmax74 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin14 VMAmin14 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 

przechowywanie w 
40ºC z jednym 

cyklem zamrażania a), 

badanie w 25ºC 

ITSR70 ITSR70 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem 

zamrażania podano w załaczniku nr 1 WT-2: Instrukcja badawcza - określenie 
odporności próbek mieszanek min-asf. Na działanie wody i mrozu 

 
 

 
 

Tablica 11.  Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, przy ruchu KR3 ÷ KR4 
(projektowanie empiryczne)  [65] 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki 

badania 

Wymiar mieszanki 

AC16P AC22P AC32P 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 4 
Vmin4,0 Vmin4,0 Vmin4,0 

Vmax7,0 Vmax7,0 Vmax7,0 

Odporność na 

deformacje 
trwałe a) 

C.1.20, 

wałowanie, P98-
P100 

PN-EN 12697-22, 
metoda B w 

powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6, 

60ºC, 10 000 cykli 

WTSAIR 1,0 WTSAIR 1,0 WTSAIR 1,0 

PRD9,0 PRD9,0  PRD9,0 
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Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 

przechowywanie w 
40ºC z jednym 

cyklem zamrażania b), 

badanie w 25ºC 

ITSR70 ITSR70 ITSR70 

a) Grubość płyty: AC16 60mm, AC22 60mm, AC32 80mm 

b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania 
podano w załączniku nr 1 WT-2: Instrukcja badawcza - określenie odporności próbek mieszanek 

min-asf. Na działanie wody i mrozu 

 

 
Tablica 12.  Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, przy ruchu KR5 ÷ KR6 

(projektowanie empiryczne)  [65] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki 

badania 

Wymiar mieszanki 

AC16P AC22P AC32P 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin4,0 Vmin4,0 Vmin4,0 

Vmax7,0 Vmax7,0 Vmax7,0 

Odporność na 
deformacje 

trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, P98-

P100 

PN-EN 12697-22, 

metoda B w 
powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6, 
60ºC, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,6 WTSAIR 0,6 WTSAIR 0,6 

PRD9,0 PRD9,0 PRD9,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 

40ºC z jednym 
cyklem zamrażania b), 

badanie w 25ºC 

ITSR70 ITSR70 ITSR70 

a) Grubość płyty: AC16 60mm, AC22 60mm, AC32 80mm 

b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania 

podano w załączniku nr 1 WT-2: Instrukcja badawcza - określenie odporności próbek mieszanek 
min-asf. Na działanie wody i mrozu 

 

 
 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 

temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 

dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 

termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu 

drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 

uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 

powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 13. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 

miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 
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Tablica 13. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 

 

od 155 do 195 
od 140 do 180 

 

 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 

właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 

- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

 

5.3.  Przygotowanie podłoża  
Podłoże dla ułożenia górnej warstwy podbudowy z AC16P/AC22P będzie stanowić dolna warstwa podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przygotowanie podłoża powinno być wykonane zgodnie 
z D-04.03.01.  

 

5.4.  Próba technologiczna i odcinek próbny 
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym 

zastosowaniem sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej i odcinka 
próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki 

mineralno-asfaltowej z receptą. Odcinek próbny o długości co najmniej 50m powinien być wykonany przez 
Wykonawcę w warunkach zbliżonych do warunków budowy.  

 
5.5.  Zakładowa kontrola produkcji  
 Należy przeprowadzić Zakładową kontrolę produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21.  

W ramach Zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzić produkcyjny poziom zgodności metodą 
pojedynczych wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21. 

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu 

produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. 
W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych 

parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 14 odchylenia te zawierają poprawkę ze 
względu na dokładność pobierania próbki i przebieg badania.  

 

Tablica 14. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z 
dokumentacją projektową. 

Przechodzi przez sita 

(procenty) [%] 

Dopuszczalne odchylenie 

pojedyńczej próbki od założonego 

składu [%] 

Dopuszczalne odchylenie średnie od 
założonego składu [%] 

Mieszanki 
drobno- 

ziarniste 

Mieszanki 
grubo- 

ziarniste 

 
Mieszanki 
drobno- 

ziarniste 

Mieszanki 
grubo- 

ziarniste 

 

D  -8 ÷ +5  -9 ÷ +5  ±4 ±5  

D/2 lub sito 

charakterystyczne dla 
kruszywa grubego 

±7 ±9  ±4 ±4  

2mm ±6 ±7  ±3 ±3  

sito charakterystyczne dla 
kruszywa drobnego 

±4 ±5  ±2 ±2  

0,063mm ±2 ±3  ±1 ±2  

Zawartość rozpuszczalnego 
lepiszcza 

±0,5 ±0,6  ±0,3 ±0,3  
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 Należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości każdego z parametrów podanych w tablicy 
14 odniesieniu do wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń każdego z tych 

parametrów z ostatnich 32 analiz powinna być zachowana.  

Jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 
14 lub, jeśli średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 14), to wyrób jest niezgodny z 

wymaganiami.  
 

5.6.  Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego  
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w D-

04.03.01. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 

tablicy 15. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 

dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 

Tablica 15. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do 

robót 

w czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 0 

 

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 16. 

 
Tablica 16. Właściwości warstwy AC [65] 

 

Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 

grubość 
warstwy 

technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 

zagęszczenia  
[%] 

Zawartość 

wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC16P,  KR1÷KR2 E) 7,0 ≥ 98 4,0 ÷ 8,0 

AC16P,  KR4÷KR4 E) 7,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC22P,  KR1÷KR4 E) 10,0 
11,0 

≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC22P,  KR5÷KR6 E) 10,0 

11,0 

≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

E) projektowanie empiryczne, 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub 

walce ogumione.  

 
5.7.  Połączenia technologiczne  

 
5.7.1. Uwagi ogólne 

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Połączenia technologiczne w warstwie 
asfaltu porowatego oraz jej krawędzi nie należy uszczelniać materiałami do uszczelnień. Złącza podłużne nie 

można umiejscawiać w śladzie kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania 

jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych 
należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi jezdni 

 
5.7.2. Złącza 

 

5.7.2.1. Technologia rozkładania „gorąco przy gorącym” 
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Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajność wstępnego zagęszczania 
stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowanych. Przyjęta technologia robót ma zapewnić prawidłowe 

i szczelne połączenie układanych pasów warstwy technologicznej.  

 
5.7.2.2. Technologia rozkładania „gorąco przy zimnym” 

 
Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna.  
 

5.7.2.3. Zakończenie działki roboczej 

Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, 
po którym temperatura mieszanki obniży się poza dopuszczalną granicę. W takim wypadku wykonywanie 

warstwy technologicznej z mieszanek wałowych należy poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o 
długości do 3m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy 

nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz, w ilości co najmniej 50g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr 

bieżący krawędzi. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.  
 

 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

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

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

6.3.  Badania w czasie robót  
6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. 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. Wyniki tych badań są 

podstawą odbioru. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera, o których mowa w pkt. 6.3.3 wykażą, że 
badania Wykonawcy są niewiarygodne, to podstawą do odbioru będą wyniki badań Inżyniera 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni podano w tablicy nr 17 

 
Tablica 17 Zakres badań i pomiarów Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni. 

L.p. Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań 

1 

Uziarnienie kruszywa, zawartość pyłu, 
wskaźnik płaskości kruszywa grubego 

zanieczyszczenia lekkie, jakość pyłu w 
kruszywie drobnym 

Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej 

frakcji. Przy każdej zmianie kruszywa 
określenie jego kategorii 

2 
Uziarnienie, jakość pyłu, zawartość wody w 

wypełniaczu 

Jedno badanie na 100 ton dostarczonego 

wypełniacza 

3 Penetracja i temperatura mięknienia asfaltu Jedno badanie dla każdej cysterny 

4 Temperatura powietrza  3 razy dziennie 

5 Temperatura składników  Dozór ciągły 
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6 Temperatura mieszanki  
Każdy samochód przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7 
Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki 

mineralnej 

Jedno badanie na każde 500 Mg, nie 

rzadziej niż raz dziennie 

8 Gęstość strukturalna na próbkach Marshalla  
Jeden raz dziennie, jedna seria próbek dla 
Zleceniodawcy 

9 Grubość warstwy 
2 próbki z każdego pasa ruchu o długości 

1000 m 

10 Zagęszczenie warstwy 
2 próbki z każdego pasa ruchu o długości 

1000 m 

11 Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie 
2 próbki z każdego pasa ruchu o długości 
1000 m 

12 Szerokość warstwy 3 razy na odcinku długości 1000 m 

13 Równość podłużna nawierzchni Pomiar ciągły każdego pasa ruchu 

14 Równość poprzeczna nawierzchni Nie rzadziej niż co 5 m na każdej jezdni 

15 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km* 

16 Rzędne wysokościowe 
Na każdej jezdni na osi i krawędziach co 20 
m na odcinkach krzywoliniowych co 10 m 

j.w. 

17 Ukształtowanie w planie 
Na każdej jezdni na osi i krawędziach co 20 
m na odcinkach krzywoliniowych co 10 m 

j.w. 

18 Wygląd warstwy Cała powierzchnia 

19 Złącza podłużne i poprzeczne Każde złącze 

20 
Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

21 Właściwości wypełniacza (badania niepełne) 1 na 100 Mg 

22 Właściwości kruszywa (badania niepełne) 1 na 1500 Mg  

23 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

24 
Ocena szczepności połączeń 
międzywarstwowych  

2 próbki z każdego pasa ruchu o długości 
1000 m 

 

6.3.3. Badania kontrolne Inżyniera 

 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 spełniają wymagania określone w kontrakcie. Próby do badań kontrolnych są pobierane 

w obecności Inżyniera. Do przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zleceniodawca lub 
uznana przez niego placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. Inżynier może 

zmienić częstotliwość i zakres (rodzaj) badań kontrolnych jeżeli zdecyduje, że istnieje taka konieczność. 

Częstotliwość badań Inżyniera powinna zawierać się w przedziale 20-40% badań Wykonawcy.   
 

 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 18. 

 
Tablica 18. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 

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 

2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 

2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równość 

2.4 Grubość warstwy 

2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) 
a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna 
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próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 

nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 

ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 

wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

6.4  Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 

6.4.1. Uwagi ogólne 
 

Uziarnienia każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej  do warstwy podbudowy pobranej zza 
rozściełacza przed jej zagęszczeniem nie może odbiegać od wartości projektowej, z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą być większe niż podane poniżej: 

 
Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanek 

Lp 
Przechodzi przez sita 
(procenty) [%] 

Dopuszczalne odchylenie od 

założonego składu dla 
mieszanek gruboziarnistych 

[%] 

Dopuszczalne odchylenie od 

założonego składu dla 
mieszanek drobnoziarnistych 

[%] 

1 D ±5 ±4 

2 

D/2 lub sito 

charakterystyczne dla 
kruszywa grubego 

±4 ±4 

3 2mm ±3 ±3 

4 

sito charakterystyczne 

dla kruszywa 

drobnego 

±2 ±2 

5 0,063mm ±2 ±1 

 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 
jednocześnie. 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 dopuszczalnej odchyłki równej ±0,3%. Po uwzględnieniu odchyłki zawartość rozpuszczalnego 
lepiszcza w mma nie może być mniejsza niż Bmin. 

 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 

 

6.4.2.1. Grubość warstwy  
 

 Grubość wykonanej warstwy należy określać na podstawie wyciętych próbek. Grubość warstwy nie 
może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±10%. 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
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 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia 

danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
 

 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance 

 
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 

powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne. 

 
 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
 

 Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i 

klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i 

klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, 

nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [70]. 

 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 
 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 

95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej 

o ± 5 cm. 

 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy. Obmiar nie powinien obejmować 
dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem powierzchni 

zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić 

podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Warstwa podbudowy podlega odbiorowi Robót zanikających i odbiorowi częściowemu zgodnie z STWiORB 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Badaniom podlegają materiały używane do produkcji mieszanki oraz 

wykonana warstwa, zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWiORB. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na 

własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) o odpowiedniej grubości wykonanej warstwy podbudowy 
Cena obejmuje: 

-  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-  zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 

-  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami i odcinkami próbnymi, 
-  wytworzenie mieszanki, 

-  transport mieszanki do miejsca wbudowania  

- przygotowanie krawędzi do wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawężników, styków z krawędziami istniejących nawierzchni oraz styków z 

urządzeniami obcymi, 
-  mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 

poprzecznymi, 

-  zagęszczenie i obcięcie krawędzi, 
-  przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

-  oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie. 
 

 
 

 

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
 

10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 

OST) 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 

węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 
za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
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16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie 

wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 

Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 

asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie 



ST 01 "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4722S – ULICA SIELECKA W BĘDZINIE (ODC. 

OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. ZAGÓRSKIEJ).” 

77 

 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 

mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 
metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008 

10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i 

Autostrad) 
65. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych Warszawa 2010 

66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2010 

10.5. Inne dokumenty 

67. Aprobaty techniczne  

68. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D.05.00.00  NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05a  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA. 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości określonej 

w Dokumentacji Projektowej. 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 

zagęszczona. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D- M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

Materiał Kategoria ruchu 

KR1÷KR6 

Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 11 

Lepiszcze asfaltowe 50/70 

Kruszywa mineralne wg WT-1, tablica 12-15 

 

2.2. Kruszywo 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 dla kategorii ruchu KR1 – KR2 należy stosować 
kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i 

wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010, tablica 8 – 11. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi 

być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 
wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

 
2.4. Lepiszcze asfaltowe 

Należy użyć asfalt drogowy 50/70 zgodny z PN-EN 12591. 
 

2.6. Dostawy materiałów 
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Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, 

aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według 

PN-EN-45014, wydaną przez dostawcę. 
 

2.7. Składowanie materiałów 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

 
2.7.1. Składowanie kruszywa  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

 

2.7.2. Składowanie wypełniacza  
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

 
2.7.3. Składowanie asfaltu 

Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania 
materiały wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatyczne 

urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania asfaltu otwartym 

ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 5 0C oraz posiadać układ cyrkulacji 

asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt używany do skropienia lepiszczem bitumicznym 
Do skrapiania lepiszczem bitumicznym należy stosować przyczepne lub samojezdne skrapiarki 

lepiszcza. 

 
3.3. Sprzęt do mieszania 

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje się w wytwórni (otaczarce) mieszanek mineralno-
asfaltowych otaczanych na gorąco, o odpowiedniej wydajności (nie mniejszej niż 150Mg/h), zapewniającej 

otrzymanie mieszanki o właściwej i jednorodnej jakości, zawierającej dokładnie otoczone ziarna kruszywa.  

 
3.4. Sprzęt do wbudowywania 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać układarką o wydajności skorelowanej z wydajnością 
wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułożenie warstwy z założoną grubością  oraz 

szerokością ,oraz  z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania lub zespołem układarek 

pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw 
asfaltowych na gorąco. 

 
3.5. Sprzęt do zagęszczania 

Walce stalowe gładkie z wibracją, średnie i ciężkie. Walce ogumione ciężkie. 
 

 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 

4. 
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4.2. Asfalt 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami i przechowywać w zbiornikach z izolacją 

termiczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Termometry należy 

zainstalować w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika. 
 

4.3. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach przystosowanych do 
składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system dozowania wypełniacza do mieszalnika. 

 

4.4. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 

4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi pojazdami samowyładowczymi 

z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  
 

4.6. Środek adhezyjny  
Środek adhezyjny należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Projektowanie mieszanki  mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej 

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Recepta powinna być zaakceptowana i zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji  mieszanki, dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz dokumenty 

potwierdzające wymaganą jakość stosowanych materiałów.  

 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 

przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego 

do warstwy ścieralnej oraz minimalne zawartości asfaltu podano w tablicy 4. 
UWAGA: podane minimalne zawartości asfaltu dotyczą AC o referencyjnej gęstości mieszanki mineralnej 

równej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gęstości mieszanki mineralnej należy dla Bmin zastosować 
współczynnik korygujący α wg wzoru: 

α = 2,65/a 

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance ( recepcie) powinna być wyższa od 

podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającego błąd dozowania składników i błąd 

badania a - gęstość objętościowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sześcienny 

(Mg/m3), określona zgodnie z normą EN 1097-6. 

 
Tablica 4. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej oraz kategoria zawartości asfaltu. 

 

Właściwość Przesiew [%(m/m)] 

AC 11 S  KR3 – KR6 

Wymiar sita #, 
(mm) 

od do 

16 100 -- 

11,2 90 100 
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8 60 90 

5,6 -- -- 

2 35 50 

0,125 8 20 

0,063 5 11 

Zawartość 
lepiszcza 

Bmin 5,4 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla. 

 
Tablica 5. Wymagania dla  mieszanki mineralno- asfaltowej dla KR 1-2 oraz wykonanej warstwy 

 

Właściwość Warunki zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC 22 P 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 2 x 75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.4 Vmin2,0 

Vmax4,0 

Odporność na 
deformacje trwałea) 

C.1.20, wałowanie,  

P98 - P100 

PN-EN 12697-22, metoda B 

w powietrzu, PN-EN 13108-

20, D.1.6, 600C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,50 

PRDAIR deklarowane 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 2 x 35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12, lecz 

przechowywanie w 400C z 
jednym cyklem zamrażaniab), 

badanie w temperaturze 250C 

ITSR90 

a) Grubość płyty: 40mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 do WT-

2:2010. 

 

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie 

powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i 
odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza 

asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość 
powinny być dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Ocenę przyczepności należy określić na 

wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepność lepiszcza do kruszywa 
powinna wynosić co najmniej 80% po 6 godzinach badania. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje 

dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej niż ± 2% w stosunku 
do masy składnika. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 oC. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczać: 

 Asfalt drogowy 50/70 - 1800C 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o 

więcej niż 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej. 
Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Asfalt drogowy 50/70 - od 1400C do 1800C 

 (najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni 

MMA) 

 
 

 
5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

 ustabilizowane i nośne, 
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 czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

 wyprofilowane, równe i bez kolein. 

 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją 
asfaltową zgodnie z STWiORB D.04.03.01.   

 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z mieszanki AC może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu 

ostatniej doby była nie niższa niż 0°C, a w czasie wykonywania robót nie niższa niż +50C . 
 

5.7. Zarób próbny 

W przypadku posiadania przez Wykonawcę udokumentowanych pozytywnych doświadczeń z tą samą 
mieszanką betonu asfaltowego (taki sam skład mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka 

próbnego nie jest wymagane. 
Na życzenie Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności inspektora 

nadzoru (lub Inspektora Nadzoru) kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Nie dopuszcza się 
wykonywania zarobu próbnego „na sucho”. 

 
5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca gwarantującym 
uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w granicach podanych 
w p. 5.2. Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania należy ustalić podczas wykonywania odcinka 

próbnego. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6a,6b i 6c . 

Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone listwą 

przed uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka powinna być 
oklejona taśmą asfaltową. W przekrojach ulicznych należy także okleić taśmą asfaltową styki  krawężników, 

wpustów itp. z wbudowywaną warstwą. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 
5.10 Krawędzie 

Krawędzie należy wykonać zgodnie z zapisem w pkt. 8.6.4 WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach 

Zakładowej Kontroli Produkcji należy sprawdzić produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników 
zgodnie z punktem A.3 załącznika A do normy PN-EN 13108-21. Należy stosować się do Wymagań 

Technicznych WT-2, p. 8.2.3 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 

przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
 badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru). 

 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 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 zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor Nadzoru może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru 

może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

 pomiar temperatury powietrza, 

 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

 pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

 pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

 ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

 ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 

6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 

uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na 

miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również 
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 6. 

 

Tablica 6. Rodzaj badań kontrolnych 
 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 

1.2 

1.3 
1.4 

2 
2.1 

2.2 
2.3 

2.4 

2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 
Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; 

w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg 
w terenie zabudowy) 
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań 

kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 
20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny być zgodne z receptą 

laboratoryjną, z tolerancją podaną w tablicach  I-VI  
 

Uziarnienie. 
 

Tablica I. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 

badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze < 0,063 mm,[%(m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej  

mieszanki gruboziarniste ± 2,0 

mieszanki drobnoziarniste ± 1,5 

 

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

 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej  

AC gruboziarniste ± 2,0 

AC drobnoziarniste ± 2,0 

 

Tablica III. 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)] 

 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej  

AC S ± 3,0 

 

Tablica IV. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 
badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,[%(m/m)] 

 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej  

AC S ± 3,0 

 

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

 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej  

mieszanki gruboziarniste ± 5,0 

mieszanki drobnoziarniste ± 4,0 

 
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.  
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Tablica VI. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 
zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej  

mieszanki gruboziarniste ± 0,3 

mieszanki drobnoziarniste ± 0,3 

 

 
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. 

 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 

 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału 

na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości 
nie więcej niż ±10,0 % 

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 

należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 

obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 

oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 5. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

 
6.4.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 
6.4.2.4. Równość podłużna i poprzeczna 

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów 

należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana 

równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 

6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej 

nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni. 

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 

stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. 
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie 

rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

 
6.4.2.5. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej 

o ± 5 cm. 
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Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 

deformacji, plam i wykruszeń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:  

 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego określonej grubości 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Mieszankę  i ułożoną z niej warstwę uznaje się za wykonaną zgodnie z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji, jeżeli wyniki pomiarów i badań z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz wyniki 

oceny makroskopowej są pozytywne. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 o odpowiedniej grubości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

uwzględnia: 

 prace pomiarowe,  

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup i transport materiałów, 

 ułożenie warstwy pospółki, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST, 

 uporządkowanie terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 

PN-EN 12697-1 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

PN-EN 12697-2 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 12697-11 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 11: Określanie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem 
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PN-EN 12697-12 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek 

asfaltowych na wodę 

PN-EN 12697-13 
Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na 
gorąco. Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-14 
Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na 
gorąco. Część 14: Zawartość wody 

PN-EN 12697-2 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 

PN-EN 12697-22 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-23 

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na 
rozciąganie próbek asfaltowych 

PN-EN 12697-27 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-28 

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 

PN-EN 12697-29 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów 

próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej 

PN-EN 12697-30 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych 

przez ubijanie 

PN-EN 12697-33 

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 

urządzeniem wałującym 

PN-EN 12697-35 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

PN-EN 12697-36 

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

PN-EN 12697-5 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości 

PN-EN 12697-6 

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

PN-EN 12697-8 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1:Beton asfaltowy 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu  

PN-EN 13108-21 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa Kontrola 

Produkcji  

PN-EN 1097-2 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie  

PN-EN 1097-3 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości  

PN-EN 1097-4 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  

PN-EN 1097-5 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

PN-EN 1097-6 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  

PN-EN 1097-7 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna  

PN-EN 1097-8 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia  

PN-EN 1367-1 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
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atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania  

PN-EN 1367-5 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny  

PN-EN 1367-6 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 
PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  

PN-EN 932-2 
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek 
laboratoryjnych  

PN-EN 932-3 
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego  

PN-EN 932-5 
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie  

PN-EN 932-6 
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności  

PN-EN 933-1 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania  

PN-EN 933-10 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza)  

PN-EN 933-2 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 

PN-EN 933-3 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za 
pomocą wskaźnika płaskości  

PN-EN 933-4 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu  

PN-EN 933-5 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych  

PN-EN 933-6 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw  

PN-EN 933-9 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie błękitem metylenowym  

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 13043 
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu. 

PN-EN 1427 
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 

„Pierścień i Kula” 

PN-EN 1426 
 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. 

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

 

10.2. Inne dokumenty 
 

WT-1 Wymagania Techniczne 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych. 

WT-2 Wymagania Techniczne 2008 i 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 
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D.05.03.23  NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Zgodnie z zapisami STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.2. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej, zgodnie z lokalizacją określoną 
w Dokumentacji projektowej. 

 

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. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STWiORB DM.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 STWiORB 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. Kostkę betonową należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy PN-
EN 1338. 

 
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie 
powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski, a także bez: pęknięć, ubytków betonu, szczerb, 

uszkodzeń krawędzi i naroży. 
Należy stosować kostki jednowarstwowe wibroprasowane. 

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być 

opisana przez producenta. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 

normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi 
przez odbiorcę. Należy stosować kostki barwione w całej objętości o kolorystyce zgodnej z dokumentacją 

projektową. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie 
z załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta 

i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ±2 mm, 

- na szerokości ±2 mm, 

- na grubości ±3 mm. 

Kolory kostek powinien odpowiadać Dokumentacji projektowej. 

 
2.2.4 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
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L.p. Cecha Załącznik 

normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki 

w mm od 
zadeklarowanych 

wymiarów kostki, 
grubości 

< 100 mm 

≥ 100 mm 
 

C Długość 

 
 

 
 

±2 

±3 

Szerokość 

 
 

 
 

±2 

±3 

Grubość 

 
 

 
 

±3 

±4 

Różnica 

pomiędzy 
Dwoma 

pomiarami 
grubości, tej 

samej kostki, 

powinna być ≤ 3 
mm 

 

1.2 Odchyłki płaskości i 

pofalowania 

(jeśli maksymalne 
wymiary kostki 

> 300 mm), przy 
długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna w [mm] 

Wypukłość                  Wklęsłość 

 
 

 
 

1,5                        1,0 

2,0                        1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie 
z udziałem 

soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

Ponadto, wymagana jest odporność na 150 cykli 
zamrażania /stopień mrozoodporności F150 wg 

PN-B- 

06250:1988 

2.2 Wytrzymałość na 

rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 

Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

wykazywać 

obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu 

na 
wytrzymałość) 

 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje 

normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 3 

oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
 

szerokiej 
wg zał. G normy – 

badanie 

podstawowe 

ściernej 
Bohmego, 

wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 

I a)jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

szlifowana 
lub polerowana – zadawalająca odporność, 

b)jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 

wg 
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 

badania 
tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)górna powierzchnia kostki powinna być zwarta 
nie 

powinna mieć rys, pęknięć, odprysków i innych 

ubytków, plam 
b)nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
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dwuwarstwowych (nie są stosowane w tym 

zadaniu 
kostki dwuwarstwowe), 

3.2 Tekstura J a)kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę. 

3.3 Zabarwienie 
 

J 

 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1338 dla klasy 2 i 
wynosić nie więcej niż 6 % (badanie wg. Zał. E do normy. Ponadto, badaniu wg PN-B-06250:1988 

nasiąkliwość betonowych kostek brukowych nie większa niż 5,0%) 
 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

„32,5”. 
Należy stosować cement o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN- EN 197-1. 

2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody (pitna wodociągowa; ze źródeł podziemnych; naturalna powierzchniowa) 
stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 1008. 

Woda pitna wodociągowa nie wymaga badań laboratoryjnych. 
2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierchni z kostki brukowej 

Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 

- bijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 

w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.1.2. Podłoże 
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Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP ł 35 [7].Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z 

kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt 

podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże 

gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 

5.1.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i 

warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem 

wielkopiecowym, spoiwem itp.,kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, podbudowa 

tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.1.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe 

wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

 
 

 

 
5.1.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubość podsypki 

po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

5.2 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru 

- wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 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 nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 

wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 

szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej 
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nawierzchni 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 

piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 

może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 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 

atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 

producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 

ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 

ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 

wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności 

z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: 

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 nawierzchni 

Nierówności podłużne 
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Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 

cm. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 

wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki, 

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą. 
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D.07.00.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.01.01  OZNAKOWANIE POZIOME 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem poziomym. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
oznakowania poziomego dla stałej oraz czasowej organizacji ruchu. 

Zakres rzeczowy obejmuje dla materiałów cienkowarstwowych (farby), 

- malowanie linii ciągłych, 
- malowanie linii przerywanych, 

- malowanie strzałek i innych symboli, 
- malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii 
związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Czas użytkowania - okres, podczas, którego oznakowanie drogi spełnia wszystkie wymagania 
wstępne określone przez odpowiedni zarząd drogi. 

1.4.3. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem 

występujące, jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
1.4.4. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące, jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 

dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, 
na którym się znajdują. 

1.4.5. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.6. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 

szczególne miejsca na nawierzchni. 
1.4.7. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, 

stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być 

retrorefleksyjne. 
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości do 5 mm. 

Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogolne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STWiORB DM.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 STWiORB D-

 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki 

postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach. 
Dopuszcza się wyłącznie materiały spełniające ustalenia Ustawy o wyrobach budowlanych – oznakowane 

znakiem CE lub znakiem budowlanym B. 
Materiał do poziomego oznakowania dróg powinien spełniać wymagania PN-EN 1436 (wraz ze zmianą 

A1:2005) oraz PN-EN 1871 (właściwości fizyczne) oraz wymaganiom szczegółowym określonym są w 
„Warunkach technicznych POD-97”. Powyższe zasady dotycząca także oznakowania czasowego wykonanego 

materiałami lub farbami o barwie żółtej. 

 
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w pkt. 

2.4.  

Badania powinny być wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją, określonych normach lub 
w uzupełnieniu zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97. 

 
2.4. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.4.5. Materiały do oznakowania – cienkowarstwowe Wykonawca do oznakowania cienkowarstwowego 
może zastosować materiały nakładane warstwą grubości 0,3-0,8 mm na mokro. Należą do nich 

rozpuszczalnikowe farby jedno i dwuskładnikowe o barwie białej stosowane w temperaturze otoczenia lub 

podgrzane do temperatury powyżej 50°C. Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) w 
materiałach do cienkowarstwowego znakowania nie powinna przekraczać 30% (m/m). Nie dopuszcza się 

stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 
10% oraz zawierających benzen. Materiały do oznakowania cienkowarstwowego powinny posiadać deklarację 

zgodności z aprobatą techniczną i być oznakowane znakiem budowlanym B. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do oznakowania należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia 
lub ciepła, w zadaszonych magazynach w temperaturze od +5°C do +25°C lub wg zaleceń producenta oraz 

chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Trwałość materiałów (zachowanie właściwości 
chemicznych i fizycznych) składowanych w warunkach określonych przez producenta nie powinna być krótsza 

niż 10 miesięcy od daty produkcji. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

- specjalistyczny zmechanizowany sprzęt czyszczący z urządzeniem odpylającym, 

- sprężarki, 
- szablony do oznakowań strzałek, znaków poprzecznych i uzupełniających, 

- szczotki ręczne. 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem i oznakowaniem zabezpieczającym wykonywane prace. 

 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 

Inżyniera. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem 

mechanicznym oraz zgodnie z prawem przewozowym. Materiały powinny być przewożone w sposób 
gwarantujący zachowanie właściwości materiałów uwzględniając wymogi producenta. 
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Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto, aby na każdym opakowaniu był 

umieszczony trwały napis zawierający: 

- nazwę i adres producenta, 
- datę produkcji i termin przydatności do użycia, 

- masę netto, 
- znak CE lub znak budowlany B, 

- klasę zagrożenia pożarowego, 
- ewentualne wskazówki dla Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić, co 

najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami Producenta lub wynosić co 
najwyżej 80 %. 

 
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej i zgodności z 

Dokumentacją projektową. 
 

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 

pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w niniejszej 

specyfikacji i zaakceptowanego przez Inżyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania 
oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

 
5.5. Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy 
wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 

- cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 
- grubowarstwowego, metodą frezowania. 

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego 
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. Materiały pozostałe po 

usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

5.6. Przedznakowanie 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać  przedznakowanie, 

stosując się do ustaleń zawartych w „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” i wskazaniach Inżyniera. Do 

wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i 

koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
 

5.7. Wykonanie znakowania drogi 
5.7.1. Wykonanie docelowego znakowania drogi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 

braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiał nakłada się ręcznie lub maszynowo 
na suche i czyste podłoże, bez zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych w warunkach 

atmosferycznych wg punktu 5.2. Masę nakłada się warstwą o grubości od 3 mm do 5 mm (w zależności od 
sposobu nakładania), w ilości od 6 kg/m2 do 7  kg/m2 z zachowaniem wymiarów i ostrości krawędzi. Zaleca 

się grubość nanoszonej warstwy kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, 

podkładanej na drodze malowarki. Rozkładanie może być ręczne przy zastosowaniu stopki ciągnionej lub przy 
użyciu maszyny samobieżnej. Posypanie świeżo nałożonej masy mieszaniną kulek szklanych z krystobalitem 

(3 części kulek szklanych i 1 części krystobalitu) w ilości około 0,4-0,5 kg/m2 powinno nastąpić jak 
najszybciej, jednak nie później niż po 5 s. Ciśnienie powietrza przy natrysku należy dobierać indywidualnie do 

sprzętu i używanego materiału. Ciśnienie powinno zapewnić optymalne zanurzenie kulek, dające prawidłowe 
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parametry oznakowania poziomego. Mikrokulki należy stosować wyłącznie z materiałami do poziomego 
znakowania przeznaczonymi do wykonywania oznakowań odblaskowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 6. Za 

czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania, a jego 
oddaniem do ruchu. Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 

producenta. Badania wstępne należy wykonywać w terminie od 14 do 30 dni po wykonaniu oznakowania 

poziomego. Badania kontrolne należy wykonywać dwukrotnie, raz w okresie od 3 do 6 miesięcy i drugi raz 
przed upływem terminu gwarancji, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach od okresu oddania drogi do 

użytkowania. Przy akceptacji Inżyniera można odstąpić od badań kontrolnych w okresie od 3 do 6 miesięcy od 
daty oddania oznakowania poziomego do użytkowania. Termin wykonania badań wstępnych oraz kontrolnych 

ustala Inżynier. Odcinki próbne dla badań wstępnych i kontrolnych określa Inżynier uwzględniając wymagania 

określone w PN-EN 1824. 
 

6.2. Badanie przygotowania podłoża 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

 
6.3. Badania wstępne 

Wartość współczynnika β w badaniach wstępnych powinna wynosić dla barwy: 

- białej – co najmniej 0,40 (klasa B3), 
Barwa oznakowania powinna być określone wg PN-EN 1423 przez współrzędne chromatyczności x, y wg 

tablicy 2 i 3. 
Wartość wspołczynnika Qd w badaniach wstępnych powinna wynosić dla barwy: 

- białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (klasa Q3). 

Wartość wspołczynnika RL w badaniach wstępnych (w stanie suchym) powinna wynosić dla barwy: 
- białej, co najmniej 250 mcd m2 lx-1 (klasa R4/5). 

 
6.4. Badania kontrolne w czasie użytkowania 

6.3.1. Badania wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej 

wykonywania, co najmniej raz dziennie następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 
- sprawdzenie oznakowania opakowań, 

- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
- pomiar wilgotności względnej powietrza, 

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

b) w czasie wykonywania pracy: 
- pomiar czasu schnięcia, 

- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8 mm) Wykonawca powinien 

przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

Wykonane oznakowanie poziome powinno spełniać następujące wymagania w czasie użytkowania 
określone w tablicy 1. Przez czas użytkowania rozumie się okres od 1 miesiąca do końca okresu gwarancji 

(minimum 36 miesięcy) od daty oddania oznakowania poziomego do użytkowania. 
 

Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymagań dla wykonanego oznakowania w czasie jego użytkowania: 

Lp. Właściwość Jednostka Wartość 

1 Współczynnik załamania światła kulek szklanych  

 

 

≥1,5 

2 Zawartość kulek szklanych z defektami % <20 

3 Współczynnik luminancji Qd w świetle rozproszonym o 

barwie: 

- białej 
- żołtej 

 
mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 

≥0,30 

≥0,20 
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Lp. Właściwość Jednostka Wartość 

4  Współczynnik luminancji β o barwie: 

- białej 
- żołtej 

 

- 
- 

 

≥100 

- 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku RL oznakowania 

w stanie suchym (powyżej 12 miesięcy) o barwie: 
- białej 

- żołtej 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 
RW2 

6 Szorstkość oznakowania  Wskaźnik 

SRT 
≥45 

 
Wymagania współczynnika luminancji należy określać, jeżeli nie wykonuje się badania współczynnika 

luminancji. Wymagania współczynnika Qd w świetle rozproszonym należy określać, jeżeli nie wykonuje się 
badania współczynnika luminancji β. Ze względu na konieczność wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na 

okres badań użytkowych Wykonawca robot przygotuje i zatwierdzi z właściwym zarządcą ruchu projekt 

czasowej organizacji ruchu uwzględniający specyfikę badań. Koszty przygotowania i zatwierdzenia projektu 
czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenia czasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 
6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.5.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją projektową i 

„Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ±5 mm, 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 

mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ±50 mm długości wymaganej, 

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 
wymaganego wzoru niż ±50 mm dla wymiaru długości i ±20 mm dla wymiaru szerokości. 

 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 

należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 
6.5.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących 

znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 
 

6.6. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać usunięte i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 

znaków. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania 

robót, może być dokonany po: 
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

- przedznakowaniu, 
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- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego. 
 

8.3. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w pkt. 6. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają 
cechy oznakowania określone w niniejszej ST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

- dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
- ewentualne usunięcie istniejącego oznakowania, 

- przedznakowanie, 
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją 

projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot, 
- prace porządkowe, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań (w tym wstępnych oraz kontrolnych) wymaganych w niniejszej 
specyfikacji. 

 
Cena ryczałtowa wykonania robot obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

[1]. PN-EN 1436+Ap1+Ap2  Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg 
[2]. PN-EN 1871    Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 

[3]. PN-EN 1423   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki 

szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 
[4]. PN-EN 1424    Kulki szklane do mieszania 

[5]. PN-EN 1463-1+Ap1  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe. Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 

[6]. PN-EN 1436-2   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. 
Część 2:Badania terenowe 

[7]. PN-EN 12802   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne metody 

identyfikacji 
[8]. PN-EN 1790   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Prefabrykowane materiały do 

poziomego oznakowania dróg 
[9]. PN-EN 1871   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 

[10]. PN-EN 1824   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Odcinki doświadczalne 

[11]. PN-EN ISO 565   Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka 
perforowana elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek 

[12]. PN-EN ISO 787-9   Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy. Oznaczanie wartości pH 
wodnej zawiesiny 

[13]. PN-C-81400   Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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[14]. PN-O-79252   Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe. 

[15]. PN-O-79021:1989   Opakowania. System wymiarowy 

 
10.2. Inne dokumenty 

[16]. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
[17]. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 

z poźn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

[18]. Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z poźn. zm. „Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunki ich umieszczania na drogach”. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach. 

 
Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy 
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D.07.02.01  OZNAKOWANIE PIONOWE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem pionowym. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonywaniem i 

odbiorem oznakowania pionowego drogowego dla stałej oraz czasowej organizacji ruchu. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 

wykonana z aluminium - jako jednolita lub składana. 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane 

jako malowane lub oklejane (folią odblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw 

syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 

materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest 

tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 
1.4.6. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do3 miesięcy od 

daty produkcji. 

1.4.7. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące 
od daty produkcji. 

1.4.8 Konstrukcja wsporcza znaku – każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słupy, kratownica, wysięgnik, 
bramownica, wspornik itp.), gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na 

konstrukcję i zamontowane na niej znaki. 
1.4.9.  Konstrukcja bezpieczna – konstrukcja wsporcza znaku spełniająca wymagania normy: PN-EN 

12767 [4] w określonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeństwa 

użytkowników pojazdu większych od zera. 
1.4.10. Uchwyt montażowy - element służący do zamocowania w sposób stabilny, a równocześnie 

rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STWiORB DM.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 STWiORB D-

 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. Wymagania odnośnie fundamentów, konstrukcji wsporczych (słupków) 
oraz tarczy znaku dotyczą znaków ustawianych na stałe, jak i czasowo. 

 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

Wszystkie materiały prefabrykowane użyte do znakowania pionowego powinny spełniać wymagania 

wyrobu budowlanego dopuszczonego do stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiał 
powinien posiadać aktualny certyfikat zgodności wydany przez właściwą jednostkę oraz deklarację zgodności 

producenta z normą PN-EN 12899-1 i być oznakowany znakiem CE lub B. 
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Symbole i rozmiary znaków winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz Dokumentacją projektową. 

Znaki drogowe powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
- dobrą widocznością w dzień i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych, 

- dobrą i jednoznaczną czytelnością przekazywanej treści, 
- trwałością min. 10 lat (nie dotyczy znaków ustawianych czasowo). 

Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystana do umieszczania znaku dla 
jadających z przeciwnego kierunku powinna zawierać dane identyfikujące producenta znaku, typ folii 

odblaskowej użytej do wykonania znaku, miesiąc i rok produkcji znaku. 

 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

W przypadku fundamentów monolitycznych beton do fundamentu znaków pionowych powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 oraz PN-B-06265. Fundament należy wykonać z betonu o klasie co 

najmniej C16/20. 

W przypadku fundamentów prefabrykowanych dostarczony prefabrykat powinien posiadać deklarację 
zgodności producenta do normy PN-EN 14991 i być oznakowany znakiem CE lub B. Deklarowane powinny być 

następujące właściwości: 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- wytrzymałość stali zbrojeniowej na rozciąganie, 
- granicę plastyczności stali zbrojeniowej przy rozciąganiu, 

- dane geometryczne w zakresie istotnych wymiarów, 

- warunki trwałości, 
- możliwe powołania na informacje techniczne, dotyczące szczegółów konstrukcyjnych, trwałości i 

danych geometrycznych. 
2.3.1. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 197-1. 
2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 
2.3.3. Woda 

Woda do betonu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
2.4. Tarcza znaku 

2.4.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, 

wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę (min. 10 lat dla 

znaków stałych i min. 2 lata dla znaków ustawianych czasowo). 

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z Zamawiającym, 

trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie Wykonawcy: 
- instrukcję montażu znaku, 

- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

- instrukcję utrzymania znaku. 
Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej (słupka) powinien wynosić 10 lat dla znaków stałych i 

min. 2 lata dla znaków ustawianych czasowo. 
2.4.3. Materiały do wykonywania tarczy znaku 

Tarcze znaku należy wykonać z blachy z aluminium lub stopów z aluminium. Blacha z aluminium lub 
stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 

Wymagane grubości zgodnie z PN-EN 485-4: 

- co najmniej 1,5 mm, 
- dla tarcz o powierzchni powyżej 1 m2 – co najmniej 2,0 mm. 

 

Parametr Klasa wg 
PN-EN 12899-1 

Wytrzymałość na obciążenie siłą naporu wiatru WL2 

Wytrzymałość na obciążenie skupione PL2 

Dynamiczne obciążenie śniegiem DSL1 

Chwilowe odkształcenia - zginanie TDB5 

Chwilowe odkształcenia skrętne TDT5 
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Rodzaj krawędzi znaku E2 

Przewiercanie lica znaku P3 

Ochrona powierzchni SP2 

Częściowy współczynnik działania PAF1 

Chromatyczność w świetle dziennym oraz współczynnik luminacji CR1 

Współczynnik odblasku RA1 

Wytrzymałość na uderzenie powierzchni czołowej znaku 

dopuszczone 

Odporność na korozję 

SP1 

Odporność na przenikanie pyłu oraz wody IP56 

 

2.4.4. Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku powinna spełniać następujące wymagania: 

- krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójnie gięcie bez 
nacięć, przewężeń włącznie z narożnikami. Szerokość drugiej zagiętej krawędzi jest nie mniejsza niż 10 mm. 

Dopuszcza się zabezpieczenie krawędzi tarczy znaku na całym obwodzie ramą z profilu ceowego stalowego 

ocynkowanego lub aluminiowego. 
- powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. 

Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m. 
- tarcza znaku powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami (np. fosforanową i 

chromianową) wytworzonymi podczas obróbki chemicznej, a także zabezpieczone powłoką lakierniczą o 

grubości min. 60 μm w kolorze RAL 7037 uzyskaną w procesie lakierowania proszkowego. 
- warunków bezpieczeństwa użytkowania – brak ostrych krawędzi. 

Dla oznakowania czasowego należy zastosować tarcze wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o 
grubości min. 1,25 mm (o powierzchni tarczy powyżej 1 m2 grubości min. 1,5 mm) wg PN-EN 10346, gatunek 

stali co najmniej DX52D z powłoką cynkową co najmniej Z275. 
Dopuszcza się po akceptacji Inżyniera dla oznakowania czasowego stosowanie modułowych kształtowników z 

tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego 

nie mogą być większe od 0,8 mm. 
Tarcze znaków i tablic o powierzchni większej niż 1 m2 powinny spełniać następujące wymagania: 

- narożniki znaku i tablicy muszą być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w 
załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., jednak nie mniejszym niż 30 

mm, 

- łączenie poszczególnych segmentów tarczy dla znaków wielkogabarytowych wzdłuż poziomej i pionowej 
krawędzi musi być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich 

łączenia. 
 

2.5. Konstrukcja wsporcza 

2.5.1. Kształtowniki 
Kształtownik powinien być wykonany w technologii gięcia lub walcowania. Zaleca się, aby kształtownik 

wykonany był z blachy stalowej czarnej wg PN-EN 10025. 
Pożądane jest, aby kształtowniki były dostarczone o długościach: 

- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ±10 mm, 
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde 

cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak 
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub 

dłutowanie, z tym że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość 
kształtownika nie może zmniejszyć się o więcej niż 0,2 mm. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 

kształtownika nie powinna wykazywać żadnych, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 
nie uzbrojonym okiem. Kształtownik powinien być zabezpieczony antykorozyjnie ogniowo poprzez ułożenie 

warstwy cynku o grubości min. 60 μm zgodnie z PN-EN ISO 1461. Zabezpieczenie należy wykonywać po 
procesie gięcia lub walcowania. 

Słupki profilowane i konstrukcje wsporcze powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
Kształtownik powinien mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. Dopuszcza się przy akceptacji projektanta do 

stosowania przekrój o innym kształcie, pod warunkiem, że konstrukcja wsporcza znaku spełniać będzie 

wymagania normy PN-EN 12767 dla klasy min. LE,70,3. 
 

Tablica 2. Wymagania dla słupków profilowanych i konstrukcji wsporczych 

L.p. Cecha Wymaganie Klasa 
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1 Odporność Stal cynkowana ogniowo SP1 

2 Gatunek stali  S355J2 

3 Odporność na dostawanie się pyłu oraz wody  IP56 

4 Maksymalny moment zginający Mu 100 kN×m  

5 Sztywność zginania Et min. 100 kN×m2  

6 Maksymalny moment skręcający Tu min. 100 kN×m  

7 Sztywność skręcania GIt min. 100 kN×m2  

 

2.6. Znaki odblaskowe 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 

Dla znaków docelowych należy stosować folię generacji wg „Szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach”. 
 Nie przewiduje się zastosowania folii przeciwroszeniowej. Dla znaków ustawionych czasowo typ folii 

określi Inżynier. Zaleca się, aby była to folia drugiej generacji. Minimalne wartości gęstości powierzchniowej 
współczynnika odblasku R’ dla lic znaków mierzone dla standardowego źródła światła CIE typu A 

przedstawiono w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku R’ w [cd/lx/m2] dla lic 

znaków mierzone dla standardowego źródła światła CIE typu A 

Kąt 
obserwacji 

α 
 

Kąt 
oświetlenia 

β1 
(β2 = 0) 

Barwa lica znaku 

Biała Żółta Czerwona Zielona Niebieska Brązowa Pomarańczowa 

0,2˚ 5˚ 250 170 45 45 20 12 100 

30° 150 100 25 25 11 8,5 60 

40° 110 70 15 12 8 5 29 

0,33° 5° 180 122 25 21 14 8,5 65 

30° 100 67 14 12 8 5 40 

40° 95 64 13 11 7 3 20 

2° 5° 5 3 0,8 0,6 0,2 0,2 1,5 

 30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,9 

 40° 1,5 1 0,3 0,2 - - 0,8 

 
Minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnik odblasku R’ w [Cd/lx/m2] dla lic 

odblaskowych znaków używanych w okresie ich gwarantowanej trwałości określa tablica 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnik odblasku R’ w [Cd/lx/m2] dla lic 
odblaskowych znaków używanych w okresie ich gwarantowanej trwałości. 

 

Barwa lica 
znaku 

Typ odblaskowości / wartość R’ 

Kąt obserwacji α = 0,20˚ 

Kąt oświetlenia β1 = 5˚ (β2 = 
0˚) 

Kąt obrotu ε = 0˚ 

Do 5 lat Do 10 lat 

Biała 144 126 

Żółta 97 84 

Czerwona 20 17 

Zielona 16 15 

Niebieska 11 10 

Pomarańczowa 52 45 

Brązowa 6 5 

 
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 

przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, 
złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposób połączenia folii 

z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
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Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania 
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. Okres 

trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić min 10 lat. 

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności 
i  pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak 

i na obrzeżach tarczy znaku. Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które 
mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 2 mm. 

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym 
kierunku niż 2 mm. W każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie może występować 

więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym 

kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. Uszkodzenia folii 
nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi być 

bezzwłocznie wymieniony. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 

warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy 
znaku nie może występować. Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, 

by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 

 
2.7. Materiały do montażu znaków 

Wszelkie materiały do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji wsporczych będą zabezpieczone 

przed korozją metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek 
sprężystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali kwasoodpornej. Nie 

dopuszcza się stosowania elementów gumowych, jako elementów łącznikowych. 
Tarcze znaku wyposażone w stalowy profil konstrukcyjno-montażowy muszą pozwalać na montaż 

uchwytu służącego do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej. Profil montażowy musi posiadać 

możliwość mocowania oprócz uchwytów również stalowych taśm montażowych do mocowania znaków na 
dowolnych średnicach konstrukcji wsporczych. 

 
 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być 

przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. Prefabrykaty betonowe powinny być 

składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na 
podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. Znaki powinny być 

przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniami. Tarcze znaków z naklejonym licem należy opakować w sposób 
zapewniający ochronę folii lica przed uszkodzeniem, z możliwością identyfikacji. 

Słupki znaków powinny być pakowane po nie więcej niż 30 sztuk. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek kołowych, 
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki, 

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
- środków transportowych do przewozu materiałów, 

- dźwigów, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- sprzętu spawalniczego, itp. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 
4. 

 
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Znaki powinny być dostarczone jako kompletne tzn. z osprzętem umożliwiającym ich montaż 
w terenie. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone 

środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać 

środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robot podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Elementy montażowe muszą być zamocowane w taki sposób do tarcz, aby nie powodować zniekształcenia 

strony lica tablicy. 
Sposób umieszczania znaków powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach. 
Wszystkie znaki pionowe należy umieszczać z bezwzględnym zachowaniem skrajni drogowej zarówno 

dla pojazdów, jak i pieszych oraz rowerzystów. 
 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robot należy wyznaczyć z zachowaniem skrajni drogowej: 

- lokalizację znaku, tj. jego kilometraż, odległość od krawędzi jezdni, 
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w  czasie trwania i 
odbioru robot istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja znaku powinna być zgodna z Dokumentacją projektową. 

Roboty rozbiórkowe znaków i tablic i należy wykonać zgodnie z ST D-01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg, 
ogrodzeń i przepustów”. 

 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne 
z zaleceniami producenta znaku, opracowaną dokumentacją projektową przez Wykonawcę dla konstrukcji 

wsporczych lub wskazaniami Inżyniera. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Dno wykopu powinno być 
wyrównane. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić. Dno 

wykopu należy zagęścić. 
W przypadku fundamentów pod znaki mieszankę betonową należy zagęścić poprzez sztychowanie. 

W przypadku fundamentów pod konstrukcje wsporcze tablic drogowskazowych zaleca się wykonać warstwę 
wyrównawczą gr. 10 cm z betonu C8/10 zagęszczonego zagęszczarkami płytowi przy konsystencji wilgotnej. 

Fundament pod konstrukcje wsporczą należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową 

opracowaną przez Wykonawcę. Górna powierzchnia fundamentu powinna być równa z powierzchnią terenu z 
dokładnością ±2,0 cm. 

 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

- odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1 %, 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm, 

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza nie więcej niż + 
5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach 

drogowych pionowych oraz skrajni drogowej. 
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5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku powinna być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiających jej 

przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres 

użytkowania znaku. 
Jednakże zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 

utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych 

warunkach kolizji. W szczególności – żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać 

w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. Nie dopuszcza się 
zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 

5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 

zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 

może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z deklaracją zgodności wydaną przez producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablica 5. 

 
Tablica 5. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych na budowę 

L.p. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

każda tarcza i tablica 

znaku pozostałe 
elementy – 

5 do 10 wybranych 
losowo elementów w 

każdej dostarczonej 

partii wyrobów liczącej 
do 100 elementów 

 

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 

użyć  
dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów itp.) 
 

Wyniki badań 

powinny być 
zgodne z 

wymaganiami 
pkt 2 

 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

 

W przypadkach budzących wątpliwości Inżynier może zlecić Wykonawcy zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. Niezależnie Inżynier przez 
losowe wybranie może zlecić sprawdzenie barw i odblaskowości tarcz i tablic znaków drogowych oraz grubości 

powłok kryjących na przedniej stronie tarcz. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
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- zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją oraz Warunkami 
technicznymi (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
- poprawność wykonania fundamentów pod konstrukcje wsporcze, 

- poprawność ustawienia konstrukcji wsporczych. 
Badania tarczy znaku należy wykonać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie 

odporności na działanie mgły solnej oraz wody. W przypadku wykonania spawanych złącz elementów 
konstrukcji wsporczych: 

- przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
- oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 

razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
- w przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-

M-06515, 

- złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w PN-M-69011 powinny być naprawione powtórnym 
spawaniem. 

 
6.4. Ocena wyników badań 

Kontrola jakości robót dotyczy sprawdzenia jakości wykonywanych prac pod kątem zgodności 
z Dokumentacją projektową, procedurami instalacyjnymi zalecanymi przez producenta. Wyniki pomiarów 

kontrolnych winny być zamieszczone w protokołach pomiarowych, jako jeden z warunków dokonania odbioru 

robot. Wszystkie elementy robot, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- szt. dla tarcz znaków, z podziałem na powierzchnie, 

- szt. dla konstrukcji wsporczych znaków. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i wymaganiami Inżyniera, 

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

8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiór 
ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 

badań jakościowych określonych w pkt. 2 i 6. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego ustalonego w Umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00„Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ryczałtowa wykonania robót oznakowania pionowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
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- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z odwozem materiału z kosztami składowania, 

- wykonanie fundamentów, 

- ustawienie słupków (konstrukcji wsporczej pod znak), 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

- rozbiórka znaków pionowych ustawionych czasowo, 
- prace porządkowe, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji, 
 

Cena ryczałtowa wykonania robot obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót  
tymczasowych. 

 

 
 

 
 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

[1]. PN-EN 12899-1  Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe 
[2]. PN-EN 485-4  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Tolerancje kształtu i 

wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

[3]. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy 

[4]. PN-EN ISO 1461  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania 

[5]. PN-EN 10152  Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

[6]. PN-EN 10346  Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki 

techniczne dostaw. 
[7]. PN-EN 12767  Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. 

Wymagania i metody badań. 
[8]. PN-EN 206-1  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

[9]. PN-B-06265  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność 
[10]. PN-EN 12620  Kruszywa do betonu  

[11]. PN-EN 197-1  Cement część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

[12]. PN-EN 1080  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

[13]. PN-EN 14991  Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów 
[14]. PN-H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska 
[15]. PN-H-74200  Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

[16]. PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
[17]. PN-H-84023-07  Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

[18]. PN-M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 

[19]. PN-M-06515  Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 

[20]. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
[21]. PN-88/C-81523  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej 

[22]. PN-76/C-81521  Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody 
oraz oznaczanie nasiąkliwości 



ST 01 "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4722S – ULICA SIELECKA W BĘDZINIE (ODC. 

OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. ZAGÓRSKIEJ).” 

112 

 

[23]. PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

[24]. PN-B-03215  Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie 

 
10.2. Inne dokumenty 

[25]. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
[26]. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 

2181 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach 

[27]. Załącznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm. „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 
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D.08.00.00  ELEMENTY ULIC 

D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

krawężników betonowych wg KPED (karta 03.11). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących 

się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany: 
 w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej 

 jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami; 

 jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego 

Kształtka uzupełniająca – element, często część krawężnika, kanału, itp., stosowany jako element 

przejściowy przy zmianie kierunku, kształtu, wysokości lub stanowiący uzupełnienie ciągu przebiegu trasy 

Fundament (ława) – podkładowa warstwa betonu wzmacniająca krawężnik i przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt. 

Element oporowy – element oporowy krawężnika 
Podkład – warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomiędzy krawężnikiem i fundamentem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i określeniami 

podanymi STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

2.2. Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników 

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników wg zasad niniejszej STWiORB są: 
 

2.2.1. Krawężniki betonowe 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe wibroprasowane 

o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej, które powinny być wykonane z betonu klasy C25/30. 

Krawężniki powinny posiadać atest producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników. 
 

2.2.1.2. Odporność na warunki atmosferyczne 
Odporność na warunki atmosferyczne określa się za pomocą badań według załącznika D normy PN EN 

1340:2004 dla odporności na zamrażanie/rozmrażanie lub załącznika E normy PN EN 1340:2004 dla 
nasiąkliwości. 

Krawężniki powinny spełniać wymagania podane w tabeli 1 i 2. 

 
Tabela 1 – Nasiąkliwość 

 

Klasa Oznaczenie Nasiąkliwość, % masy 

2 B ≤ 4 
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Tabela 2 – Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 
 

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu 

zamrażania/rozmrażania, kg/m2 

3 D Wartość średnia ≤ 1,0 

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 
2.2.1.3. Wytrzymałość na zginanie 

Wytrzymałość charakterystyczną na zginanie należy określać za pomocą badania wykonywanego 

zgodnie z załącznikiem F normy PN EN 1340:2004. Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie nie powinna 
być mniejsza niż podana w tabeli 3. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż określona 

minimalna wytrzymałość na zginanie podana w tabeli 3. W przypadku kontroli zgodności przeprowadzonej 
przez stronę trzecią (Przypadek II) dopuszczone są wymagania jak dla kontroli produkcji. 

 
Tabela 3 – Wytrzymałość na zginanie 

 

Klasa Oznaczenie Charakterystyczna 
wytrzymałość na zginanie 

MPa 

Minimalna wytrzymałość na 
zginanie 

MPa 

2 T 5,0 4,0 

 

2.2.1.4. Odporność na ścieranie  

Odporność na ścieranie określa się za pomocą badania na szerokiej tarczy ściernej (załącznik G normy 
PN-EN 1340:2004) lub alternatywnie na tarczy Böhmego (załącznik H normy PN-EN 1340:2004). Badanie na 

szerokiej tarczy ściernej jest badaniem wzorcowym. 
Wymagania dotyczące odporności na ścieranie są podane w tabeli 4. 

 

Tabela 4 – Odporność na ścieranie 
 

Klasa Oznaczenie Wymaganie 

Pomiar wykonany zgodnie z 
metodą badania opisaną w 

załączniku G 

Pomiar wykonany zgodnie z 
metodą alternatywną opisaną w 

załączniku H 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3 / 5 000 mm2 

 

2.2.1.5. Wygląd 

Powierzchnia krawężników nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski. 
Wygląd zewnętrzny krawężników betonowych należy oceniać zgodnie z załącznikiem J do PN-EN 1340:2004. 

 
2.2.1.6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 

Długość:  1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm 

Inne wymiary: 

dla powierzchni:  3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm 

dla innych części:  5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm 

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika nie powinna przekraczać 
5 mm. 

Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne 
odchyłki od płaskości i prostoliniowości podano w tabeli 5. 

 

Tabela 5 – Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 
 

Długość pomiarowa 

 
mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości 

i prostoliniowości 
mm 

300  1,5 

400  2,0 

500  2,5 

800  4,0 
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2.2. Beton na ławę fundamentową.  
Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1, klasy 

minimum C 12/15.  

Składniki betonu:  
 cement powszechnego użytku wg normy PN-EN-197-1;  

 kruszywo grube zgodne z normą PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia 

Gc90/15 lub Gc85/20 i zawartości pyłów f1;5 ;  

 kruszywo drobne zgodne z normą PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartości pyłów f3 ;  

 woda - zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań. W przypadku 

czerpania wody z innych źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008 ;  
 domieszki zgodne z normą PN-EN 934.  

Kształt i wymiary ławy fundamentowej wg Załącznika Nr 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa  

Na podsypkę cementowo- piaskową należy stosować następujące materiały:  

 cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,  

 kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości 

pyłów f10,  
 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów 

fdeklarowana (max. do 10% pyłów),  

 woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową 

pitną).  
 

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).  
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, 

szkło, plastik, grudki gliny.  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi.  
Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do:  

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony luzem przechowuje się w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, 
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

 

2.4. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub 

posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. 
 

 
3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
 

3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników 

Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
 betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 

4. 

 
4.2. Transport materiałów 

 
4.2.1. Transport krawężników 
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Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy 
układać na drewnianych podkładach i separatorach. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 
 

4.2.2. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 

i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem. 
 

4.2.3. Transport cementu 

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-B-6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Zakres wykonania robót 
 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania krawężników należy wytyczyć linię krawężnika ustawianego w 

pozycji pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 

 
5.2.2. Wykop pod ławę 

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co 

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 

5.2.3. Wykonanie ławy pod krawężnik 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami pkt 2.2.7., stosując 
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom normy 

BN-74/6771-04. 

 
 

5.2.4. Ustawienie krawężników 
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej, o wilgotności optymalnej ± 2% i grubości 3-5 cm po zagęszczeniu.  

Szerokość spoin pionowych między elementami powinna wynosić 5-10 mm. Spoiny nie wymagają 
wypełnienia. W przypadku konieczności uszczelnienia połączeń miedzy krawężnikami spoina powinna być 

wypełniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie należy wypełniać spoin 
materiałami sztywnymi. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.) 
 ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót 

określone w p. 2 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 

6.2. Ocena jakości krawężników  

Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. należy wykonać zgodnie z ustaleniami 
normy PN-EN 1340:2004. 
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6.3. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją  2% w stosunku do wymaganego, 

 szerokość dna wykopu, z tolerancją  2 cm, 

 kontrola spadku podłużnego. 

 

6.4. Sprawdzenie wykonania ław 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją – dopuszczalna tolerancja 1cm 

na każde 100 m ławy, 

 wysokość (grubość) ław z tolerancją  10% wysokości projektowanej (w 2 punktach na 100 m), 

 szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją  20% szerokości projektowanej (w 2 punktach na 100 

m), 

 równość górnej powierzchni ławy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja prześwitu  1 cm, przy 

przyłożeniu łaty 3-metrowej, 

 odchylenie linii ław od projektowanego kierunku – z tolerancją  2 cm na 100 m wykonanej ławy.  

 

6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Sprawdzeniu podlega: 

 odchylenie linii krawężników w planie – max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 m ławy), 

 odchylenie niwelety – max.  1 cm (na każde 100 m), 

 równość górnej powierzchni krawężników – tolerancja prześwitu pod łatą  1 cm przy przyłożeniu łaty 

3-metrowej (w 2 punktach na 100 m), 

 dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanego krawężnika betonowego obejmuje: 

 wytyczenie i prace pomiarowe, 

 zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów, 

 wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku, 

 rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku, 

 ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem, 

 zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, 

 wypełnienie szczelin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 
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 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie terenu robót 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.. 

PN-EN 206-1:2003  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji. 

PN-EN 197-1  Cement. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

 

10.2. Inne dokumenty 
 

1.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982r. 
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D - 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są szczegółowe wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót zawarty w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji dotyczy prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuje: 

– montaż kanałów deszczowych, 

– montaż studzienek i regulacja istniejących, 

– wykonanie prób szczelności kanałów deszczowych, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
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1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.3.5. Zbiornik retencyjny - zbiornik służący do tymczasowego gromadzenia ścieków. 

1.4.3.6. Wylot - odcinek końcowy przewodu, którym ścieki są odprowadzane bezpośrednio do 

oczyszczalni lub do odbiornika ścieków. 

1.4.4. Elementy studzienek 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

        

2.1. Rury 

            

Do budowy sieci oraz przykanalików, należy użyć rur DN 160x4,7 wykonanych z polichlorku winylu (PVC-U) 

klasy SDR34 SN8 barwy pomarańczowo-brązowej. Projektowane kolektory  

i kształtki kanalizacyjne będą łączone pomiędzy sobą oraz z rurami gładkościennymi poprzez kielichy z 

rowkiem, w którym jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru odporna na produkty ropopochodne. Rury 

zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiadać normie PN-EN 1401-1:2009. Rury kanalizacyjne 

należy układać zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robót budowlanych oraz z instrukcją montażową 

producenta rur. Rury układamy tak aby zewnętrzna część kielicha była zagłębiona w ławie – niedopuszczalne 

jest układanie rury na kielichu. Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były one 

zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp., rury układać zgodnie ze spadkami przedstawionymi na rysunku profilu 

podłużnego zaczynając od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku. Rury, 

kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 

wymagania projektowe czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Przed montażem należy posmarować 

kielich i bosy koniec rury smarem. Cięcie przewodów jest dopuszczalne ale tylko przy użyciu specjalnie do 
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tego przygotowanych nożyc lub pił. Po przycięciu rury pozostały ostry kant należy wygładzić kamieniem 

szlifierskim, tak by podczas montażu nie spowodować uszkodzenia uszczelki. Wytyczenie trasy projektowanej 

infrastruktury zlecić uprawnionemu geodecie. 

2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaż studni inspekcyjnych (z możliwością zejścia do studni) 

z prefabrykatów betonowych – kręgi DN 1200 (Studnie rewizyjne na trasie kanalizacji) wykonanych z betonu 

klasy C35/45 o wodoszczelności W8, prefabrykaty będą łączone na uszczelki o odporności 4,0 ≤ pH ≤ 8,0.  

Studnie należy posadowić na 25cm ławie wykonanej z dobrze zagęszczonego chudego betonu is=0,98. 

Studnie należy przykryć żeliwnymi włazami. W studniach należy zamontować stopnie złazowe z prętów 

stalowych DN30 mm w otulinie tworzywowej w rozstawie co 25cm o szerokości 30cm w układzie drabinowym 

(montowane fabrycznie). W strefie przyłączonych do studni przewodów kanalizacyjnych do wysokości 30cm 

ponad i wokół przewodu zagęszczenie należy wykonywać przy pomocy ubijaków ręcznych. 

2.3. Włazy 

Studnie obciążone ruchem pojazdów (w terenie utwardzonym) należy wyposażyć w włazy żeliwne 

klasy D400, pozostałe włazy zlokalizowane w terenie zielonym lub obciążonym ruchem pieszym powinny 

posiadać włazy klasy minimum C250. Klasy włazów określono zgodnie z normą PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia 

wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”.  

2.4. Studzienki wodościekowe z prefabrykatów betonowych 

Konstrukcja drogi będzie odwadniana poprzez powierzchniowy spływ wody opadowej i roztopowej do  

projektowanych wpustów deszczowych włączonych projektowanymi przykanalikami do kanalizacji deszczowej. 

Planuje się wykonanie typowych wpustów drogowych posiadających korpus z prefabrykowanych kręgów 

betonowych o średnicy wewnętrznej 50cm z osadnikiem. Wpusty powinny być wykonane z betonu klasy 

minimum C35/45 o klasie ekspozycji XA1, XA2, XA3. Wpust należy wyposażyć w kratę wpustową o wymiarach 

42x62cm wykonaną z żeliwa sferoidalnego. Projektuje się zastosowanie kraty przenoszącej obciążenia klasy 

C250 - zgodne z normą PN-EN 124:2000. Dla zapewnienia możliwości ewentualnego równomiernego 

osiadania kraty wpustowej wraz z nawierzchnią drogową powinna zostać zachowana przestrzeń dylatacyjna 

pomiędzy kratą wpustowa, a betonowym korpusem wpustu. Krata wpustu powinna zostać ułożona na 

betonowej pokrywie na pierścień, a ta na pierścieniu dystansowym. Pomiędzy pokrywą na pierścień, a 

korpusem wpustu powinna być pozostawiona 5 - 10cm przestrzeń dylatacyjna. Wpusty należy połączyć z 

kanalizacją deszczową przykanalikiem średnicy 16cm wykonanym z rur z tworzywa sztucznego PVC-u klasy 

SN8 SDR34 układanym ze spadkiem mieszczącym się w granicy od 1,5% do 10% w kierunku studzienki 

odbiorczej. Przykanalik należy łączyć z wpustem betonowym i betonową studzienką odbiorczą przy 

zastosowaniu uszczelki typu LKS. Betonowy korpus studzienki wodościekowej należy posadowić na 25cm 

warstwie piasku.  

3. SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

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

3.1. Rury kanałowe 

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa , z możliwością odprowadzenia wody opadowej. 

Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m. 

W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami - kielichami. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Pierścienie uszczelniające , złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich kontenerach w 

ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiał 

brezentem , by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
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3.2. Kręgi 

Składowanie kręgów może się odbywać na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 

nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysokość nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów. 

3.3. Włazy 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 

10 szt. i łączyć taśmą stalową. Włazy kanałowe być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

3.4. Kruszywo 

Podłoże składowiska powinno być wyrównane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane jak 

najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

4. SPRZĘT 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z projektem 

zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustów powinna być wyznaczona 

przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków osiowych z gwoździami. Przed przystąpieniem do 

zasadniczych robót należy wykonać ręcznie przekopy próbne w miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym w celu 

dokładnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokości posadowienia, po czym zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem pod nadzorem ich właścicieli. 
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5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999. Wykopy pod 

projektowane kanały oraz przykanaliki deszczowe należy w całości wykonać ręcznie z możliwością stosowania 

mechanicznego sprzętu do transportu urobku. Wykopy wąskoprzestrzenne, suche o obniżonym zwierciadle 

wody gruntowej, o ścianach pionowych umocnionych na całej wysokości. Umocnienie ścian wykonywać przy 

obniżonym zwierciadle wody. Odcinki, gdzie brak jest uzbrojenia podziemnego można wykonać 

mechanicznie. Wykopy wąskoprzestrzenne suche o obniżonym zwierciadle wody gruntowej, o ścianach 

pionowych umocnionych na całej wysokości. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 

kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 

styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w sposób uzgodniony z użytkownikami 

uzbrojenia.Urobek gruntów piaszczystych z wykopów z całego zakresu robót należy składować obok 

wykopów. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu - 

tolerancja dla rzędnych dna wykopu ± 3 cm. 

5.2.1. Posadowienie przewodów 

Projektowane kanały oraz przykanaliki deszczowe należy posadowić na ławie betonowej uformowanej na kąt 

120°.Bezpośrednio przed ułożeniem rur dno wykopu należy przegrabić w celu usunięcia ewentualnych 

kamieni i większych frakcji gruntu. Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża 

wykonać ręcznie. W miejscu usytuowania kielichów przygotować dołki montażowe. Badania podłoża 

naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997. Ułożone kanały należy zabezpieczyć obsypką 

ochronną z piasku średniego zagęszczonego. Grubość obsypki ochronnej - 30cm. Stopień zagęszczenia 

obsypki winien być kontrolowany i wynosić wg standardowej próby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg 

zmodyfikowanej próby Proctora. Obsypki ochronnej bezpośrednio nad przewodem nie zagęszczać 

mechanicznie. Obsypkę ochronną wykonywać warstwami co 15cm. Ze względu na możliwość naruszenia 

struktury obsypek przy demontażu szalowania należy zachować następujący sposób ich wykonania: 

- obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu 

- zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie 

- po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie, 

zagęścić itd. 

 

5.2.2. Odwadnianie wykopów 

Do głębokości rozpoznania nie stwierdzono występowania wody gruntowej, więc nie przewiduje się 

konieczności odwodnienia wykopów. 
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5.2.3. Zasypka wykopów i zagęszczenie 

Przewody należy zasypywać warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, części roślinnych itp. w 

sposób ręczny do wysokości 20cm powyżej klucza, a następnie mechanicznie gruntem rodzimym z wykopów. 

Zasypki powinno wykonywać się bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony grunt warstwami o grubości max 

10cm, z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie dokładnie należy zagęścić warstwę 

po bokach rur. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonych przewodów. Stopień 

zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany przez uprawnioną jednostkę służby 

geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia 

zagęszczenia Wz = 0,97^ 1,00, jak dla budowy dróg o ruchu bardzo ciężkim. 

Zasypkę i jej zagęszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta (dostawcy), 

którego rury zastosowano. 

5.3. Roboty instalacyjno - montażowe 

Przy wykonywaniu kanalizacji należy przestrzegać wymogów zawartych w normie PN-EN 1610:2002 

(Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnętrznej sieci 

kanalizacyjnej tego producenta, którego rury zastosowano. W trakcie prowadzenia robót należy 

przestrzegać: 

- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników oraz uwag 

końcowych, 

- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 

- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych, 

- instrukcji składowania, budowy i montażu wydanych przez producentów, których materiały 

zastosowano. 

Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża. Przed 

opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń ani wad). 

W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości do podłoża. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania połączeń i uszczelnień rur. Montaż wszystkich 

rur i studzienek, ich obsypkę, zasypkę i zagęszczenie wykonać zgodnie z instrukcją producenta, którego 

asortyment zastosowano. 

5.3.1. Kanały 

Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z PN-EN 1610:2002. Rury przed opuszczeniem do wykopu 

należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi i sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu. Do wykopu należy je 

opuścić za pomocą jednej lub dwóch lin. Układać je należy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 

spadku w osi wykopu , tak aby przylegały ściśle do podłoża na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. 

Pod złączami kielichowymi należy wykonać odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia złączy. Poszczególne 



ST 01 "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4722S – ULICA SIELECKA W BĘDZINIE (ODC. 

OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. ZAGÓRSKIEJ).” 

125 

 

rury należy unieruchomić (przez obsypanie gruntem w środku długości rury) i podbić z obu stron, aby rura 

nie mogła zmienić położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.Za pomocą ław celowniczych i pionu, 

uprzednio założzałożonych reperów pomocniczych lub innego sprzętu mierniczego, należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 

20 mm , a odchyłka spadku ± 10 mm - przy pomiarze rzędnych w studzienkach. Po zakończeniu robót 

otwarty koniec ułożonego rurociągu należy zabezpieczyć pokrywą. Po odbiorze częściowym i badaniu 

szczelności, rury należy wykonać zasypkę do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił 

spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy montować w gotowych, 

odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podłożu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w 

zależności od warunków gruntowo - wodnych. Montaż studzienek należy prowadzić zgodnie z warunkami 

technicznymi dostawcy. Należy zastosować włazy do studzienek z herbem miasta Katowice. 

5.3.3. Izolacja studzienek 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek 

betonowych z betonu B-45, powyżej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w miejscach 

występowania wody gruntowej na zewnętrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych należy wykonać 

izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych (dyspersja bitumiczna). 

Studzienki rewizyjne zaizolować od zewnątrz dwukrotnie Bitizolem „R" i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na 

gorąco.Sposób wyprawienia powierzchni betonowych dostosować do wymogów producenta. Izolacja powinna 

stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani 

pęknięć. Złącza w wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności, izolacja złączy 

powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją rur. Połączenie izolacji pionowej z poziomą 

oraz styki w studzienkach powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co najmniej 0,1 m. Użyte materiały 

muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone 

przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy materiałów. Podstawowe cechy 

powłoki dyspersyjnej: 

- dobre własności izolacyjne, 

- bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, 

- łatwość użycia, 

- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz 

aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
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5.3.4. Próba szczelności 

Po zmontowaniu kanału i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę 

szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 oraz instrukcją producenta 

rur i studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na: 

- eksfiltrację - przenikanie wód lub ścieków do gruntu, 

- infiltrację - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Próba na eksfiltrację: 

- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami, 

- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek, 

- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione, 

- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m w 

stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience, 

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na wysokości 0,5 

m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek 

należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody w 

studniach, 

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej 

Czas trwania próby wynosi: 

- dla odcinków do 50 m - 30 minut 

- dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut. 



 

 
Próba szczelności na infiltrację: 

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. Ujawnione nieszczelności 

powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy wykonywać na rurociągu 

ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte 

należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona 

próba szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą 

znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym. 

Zadaniem komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzenie protokołu, zawierającego następujące 

sformułowania: 

a. datę sporządzenia protokołu, 

b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego, 

c. nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg próby, 

d. nazwę Inwestora rurociągu, 

e. nazwę eksploatatora, 

f. rodzaj czynnika próby, 

g. czas trwania próby, 

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia, 

i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego. 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa montażowego i 

Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu 

do prób zgodnie z normą.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

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. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania  
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materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i wytycznych.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 

ustalić recepturę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt. 5.5.9, 

- rzędne kratek ściekowych powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

jest 1 metr (m) kanalizacji. W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy kanalizacji, takie jak 

studzienki, separator, zbiornik retencyjny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.8 
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8.1. Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

- materiałów 

- szczelności 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden przelot (od 

studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i 

wpisane do Dziennika Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

8.2. Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją Wyniki odbioru końcowego należy ją ująć w protokole. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 

- wykonanie izolacji rur i studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy 
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1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

2. PN -B-06050:1999- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

3. PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-B-10729:1999- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

5. PN-EN 1610:2002- Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

6. PN-EN 1916:2005- Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 

7. PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

8. PN - EN 124:2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

9. PN-H-74086- Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

10. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych 

11. PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

12. PN-EN 1433:2005 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. 

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. 

13. BN- 83/8836-02- Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog Budownictwa: 

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, 

Warszawa 2003. 

15. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

16. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI "Instal" w Warszawie stwierdzająca przydatność 

do stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych z prefabrykowanych elementów 

betonowych i żelbetowych. 

17. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 

pozytywnie oceniająca przydatność studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii 

komunikacyjnej. 
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18. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 

pozytywnie oceniająca przydatność betonowych studzienek ściekowych do wpustów ulicznych do 

stosowania w inżynierii komunikacyjnej. 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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D 10.02.01  SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonywaniu robót elektroenergetycznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w przedmiotu ST. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

- przekładka kabla 20kV typy  XRUHAKXS 3x(1x120/25)mm 2  relacji od złącza 

BDD31971 do złącza BDD31975 

- montaż rur osłonowych na istniejących kablach 

1.4. Określenia podstawowe 

1. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią. 

2. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.5.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Bezwzględnie stosować się do zapisów uzgodnień. Prace na gruntach osób trzecich należy 

wykonywać zgodnie z technologią robót kablowych, przy minimalnych stratach i zgodnie z decyzjami 

wydanymi przez  ich właścicieli. 

1.6.  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace sprzętem mechanicznym mogą wykonywać uprawnione osoby. Sprzęt powinien posiadać 

wymagane badania techniczne. Prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych (istniejące kable), 

mogą wykonywać uprawnione osoby po uprzednim dopuszczeniu do pracy przez właściciela urządzeń. 

1.7.  Organizacja ruchu 

Sposób organizacji ruchu należy uzgodnić z odpowiednim zarządcą terenu. 

2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli 

2.1.1. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996. 

2.1.2. Folia 

Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości 0,4-0,6 mm, gat.l. Dla ochrony 

kabli o napięciu znamionowym do l kV należy stosować folię koloru niebieskiego a przy napięciach 1-30 kV - 

koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie większa niż 20 

cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15]. 

2.1.3. Kable 

Przy przebudowie i budowie linii kablowych należy stosować kable uzgodnione z Zakładem Energetycznym 

oraz zgodne z dokumentacją projektową. Kabel projektowany: 

XRUHAKXS 3x(1x120/25)mm 2   P-10,5/6 – E/6 mb 210 Kabel 20kV 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu 

3.1. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania  

z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

• spawarki transformatorowej do 500 A, 

• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej , 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

4.1. Transport materiałów  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania  

z następujących środków transportu: 

• samochodu skrzyniowego, 

• samochodu dostawczego, 

• przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykopy pod i kable 

Zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót ziemnych 

Prowadzenie jakichkolwiek robót ziemnych musi zostać poprzedzone wytyczeniem trasy w terenie. 

Wykonywać je muszą uprawnione służby geodezyjne na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany). Roboty ziemne w pobliżu czynnych linii kablowych elektroenergetycznych                                                

i telekomunikacyjnych, gazociągów i innych rurociągów do przesyłania cieczy lub gazów oraz w pobliżu innych 

urządzeń podziemnych powinny być prowadzone tylko pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót oraz                     

w uzasadnionych przypadkach pod nadzorem właścicieli danych sieci. W tych wypadkach używanie młotów 

pneumatycznych itp. Narzędzi dopuszcza się tylko do zrywania nawierzchni. Kierownik robót obowiązany jest przed 

rozpoczęciem robót do przeprowadzenia instruktażu dla wszystkich robotników o warunkach wykonywania robót, a 

także powinni uzgodnić z nimi na podstawie dokumentacji i w terenie miejsca zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi 

instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczyć granice, w których roboty należy prowadzić szczególnie ostrożnie i 

gdzie dopuszcza się użycie łomów, kilofów, młotów pneumatycznych itp. Wskazane jest też wykonywanie 

przekopów kontrolnych oraz używanie przyrządów elektronicznych do dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych. 

Dla dokładnego zlokalizowania obiektu, z którym będzie się krzyżował rów kablowy, należy wykonać przekop o 

długości 1m wzdłuż osi przyszłego rowu kablowego. Jeśli urządzenie podziemne, przebiega równolegle do rowu 

kablowego, to przekop kontrolny powinien być wykonany prostopadle do osi rowu, o szerokości przekraczającej 

szerokość obiektu po 30cm z każdej jego strony. Przy wykonywaniu przekopów kontrolnych również należy 

ograniczyć używanie łomów, kilofów, młotów pneumatycznych itp. Wykopy kontrolne powinny być wykonywane 

przy obecności przedstawicieli użytkowników odpowiednich urządzeń podziemnych, tj. tych użytkowników, z którymi 

były uzgodnione warunki zbliżenia lub skrzyżowania budowanych linii. W miejscach, gdzie zostały ujawnione nie 

zidentyfikowane w dokumentacji urządzenia podziemne, należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć odkryte 

urządzenie, zawiadomić służby eksploatacyjne tego obiektu i zaprojektować sposób skrzyżowania z tymi 

urządzeniami. W wypadku nieumyślnego uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego kierownik robót 
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obowiązani są natychmiast przerwać roboty, zapewnić bezpieczeństwo pracującym, zawiadomić przełożonego oraz 

służby awaryjne użytkownika urządzenia. W razie stwierdzenia obecności w wykopie niebezpiecznego gazu prace 

należy natychmiast przerwać, wykop opuścić, a robotników usunąć ze strefy niebezpiecznej. Odcinek należy 

zabezpieczyć barierami i zgłosić ten fakt służbom eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie robót może nastąpić 

tylko po usunięciu ewentualnej awarii i stwierdzeniu zaniknięcia gazu. W terenie zamieszkałym odcinki robót 

ziemnych powinny być ogrodzone, a przy prowadzeniu robót na ulicach powinny być ustawione mostki dla pieszych 

przekraczających wykopy. Skrzyżowania linii kablowych, kanalizacji kablowej z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego powinny być wykonane ręcznie zgodnie z ustaleniami w projekcie. W czasie wykonywania wykopów 

napotkane w nich rurociągi, kable i mufy należy tylko podwiesić. Podwieszenie kabli                    i muf należy 

wykonać wg wskazań użytkownika, a na kablu elektroenergetycznym dodatkowo umieścić tablicę ostrzegającą 

przed porażeniem. Roboty ziemne w pobliżu obcego uzbrojenia terenu i drzew mogą być prowadzone tylko 

sposobem ręcznym. Roboty związane z przebudową kabli muszą być wykonane przed robotami drogowymi aby nie 

doprowadzić do przerw w łączności i transmisji danych. 

 

Odkopanie linii  kablowych  

 

Prace związane z odkopaniem linii kablowych niskiego napięcia wymagają wyłączenia jej spod napięcia. W 

celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robót, linie kablowe niskiego napięcia przeznaczone do odkopania 

powinny być przekazane Wykonawcy protokolarnie. W protokole należy ustalić wzajemne obowiązki Zleceniodawcy, 

Wykonawcy i Użytkownika linii, terminy wykonania robót, warunki techniczne, wymagania bezpieczeństwa pracy, 

termin gotowości linii do załączenia i inne. Wykonawca powinien zgłosić Tauron Dystrybucja (jeśli nie załatwiono 

tego inaczej w protokole przekazania:) wniosek z wyprzedzeniem co najmniej 15 dniowym wyłączenia energii 

elektrycznej, w celu umożliwienia uzgodnienia z odbiorcami przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. 

 

Wyłączenie linii może być: 

 
- Jednokrotne - na cały okres wykonywania robót zasadniczych, 

- Wielokrotne - z okresowym wyłączaniem i załączaniem. 

- Odcinki załączane okresowo muszą być sprawdzone zgodnie z ustaleniami w protokole przekazanie 

linii do przebudowy. 

- Każdorazowe załączenie linii może nastąpić na podstawie pisemnego stwierdzenia przez 

upoważnione osoby Użytkownika i Wykonawcy braku usterek. 

- Wielokrotne załączanie napięcia nie zwalnia z dokonania formalnego odbioru po zakończeniu 

całości robót. 

-  Po zakończeniu prac należy usunąć z ziemi wszystkie zbędne elementy. 
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5.2. Układanie kabli 

 

Kable należy układać na dnie rowu na podsypce piaskowej grubości co najmniej 10 cm. Kable należy zasypywać 

warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm projektowanego następnie warstwą gruntu projektowanego grubości 

co najmniej 15 cm, projektowanego następnie przykryć folią ostrzegawczą. W jednej rurze powinien być ułożony 

tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy 

zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niż 1.5 krotna zewnętrzna średnica 

kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie 

otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Przy układaniu kable można zginać tylko w 

przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-kroma 

zewnętrzna średnica kabla. Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu Kable ułożone  w ziemi powinny być zaopatrzone 

na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy: mufach, w 

miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur. 

 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny kabla, 

- oznaczenie kabla, 

- znak Użytkownika, 

 

5.3. Rozwiązanie kolizji 

W związku z przebudowywaną drogą w celu zabezpieczenia istniejącej sieci, należy kable energetyczne 

ochronić rurami dzielonymi APS110 przechodzące pod jezdnią prostopadle, rowami oraz zjazdami. Kable ułożone 

pod jezdnią przełożyć poza obręb jezdni. Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie 

obok siebie. Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci 

oraz zamuleniem. Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to aby głębokość rowu 

kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoża drogi od górnej powierzchni rury 

ochronnej była niemniejsza niż 0.20m, natomiast odległość od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury 

ochronnej była nie mniejsza niż 0.70m. Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę 

powinna być taka, aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę 

minimum 0.50m. Układanie rur ochronnych wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
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6. Kontrola jakości robót budowlanych 

6.1. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

•     głębokości zakopania kabla, 

•     grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

•     odległości folii ochronnej od kabla, 

•     rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości 

żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 

Inspektora nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych  w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa dla linii kablowej i rur osłonowych jest metr. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie próby funkcjonalne, pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

•     wykopy pod kable, 

•     ułożenie kabla w rurach osłonowych z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, 

•     geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

•     protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

•     protokóły z dokonanych pomiarów rezystancji uziemień 

•     protokóły z dokonanych pomiarów rezystancji izolacji żył kabla i ich ciągłości 
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9. Dokumenty odniesienia 

9.1. Normy, akty prawne 

 

1. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OBD/OME/2019-07-25 z dnia 

25.07.2019 

2. Zlecenie, uzgodnienia i wytyczne inwestora 

3. Wizję lokalną 

4. Obowiązujące normy i przepisy - PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa,  Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robót 

5. PN-90/E-06401/01 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30kV. 

6. PN-90/E-06401/02 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30kV. Połączenia i zakończenia żył 

7. Obowiązujące katalogi kabli 

 

 

 


