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D – M 00.00.00   
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1.      Nazwa zamówienia: 

       
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 
11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
 

1.2. Przedmiot  SST (robót budowlanych): 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia 

wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  przebudową dróg. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich SST, stanowiących komplet 

specyfikacji technicznych niezbędnych do wykonania całości robót budowlanych (wraz z robotami towarzyszącymi i 
tymczasowymi, niezbędnymi przy ich wykonaniu), wymienionych w pkt. 1.2. realizowanych zgodnie z zamówieniem 
wymienionym w pkt. 1.1. 

 
1.3.2. SST opracowane zostały na podstawie: 
 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego użytkowego ([t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami)  
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych 
 

a) Teren budowy 
 

Realizacja zamówienia wymienionego w pkt. 1.1 wykonywana będzie w obrębie pasa drogowego – na działkach należących do PZD                
w Jarosławiu.. 

 
b) Przekazanie placu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  dziennik budowy, księgę obmiaru (o ile taki wymóg postawi Inwestor)  oraz 
jeden komplet SST. 
Ponadto Wykonawca otrzyma od Inwestora wszelkie dokumenty prawne, pozwalające na rozpoczęcie robót – zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, w tym zgłoszenie robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót, oraz za 
oznakowanie terenu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki drogowe i geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
c) Przystąpienie do robót 

 
Do wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie miał prawo przystąpić dopiero po dokonaniu i odbiorze oznakowania robót – 
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (uzyskany staraniem Wykonawcy robót) oraz dopełnieniu wszystkich formalności 
wymaganych prawem budowlanym. 

  
d) Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa  

Inwestor przekaże Wykonawcy robót dokumentację projektową, wg której należy zrealizować zadanie. Dokumentacja ta zawierać 
będzie: 

- część opisową 
- część rysunkową 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 

 Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji wszystkie elementy wynikające z dokumentacji wykonawczej oraz wymienione w 
niniejszym komplecie SST. 

 
e) Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jak zawarte byłyby w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane dostarczone w dokumentacji 
projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub 
maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
stosując jednak odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
f) Zabezpieczenie placu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób 
określony w SST, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
zapory, niezbędne sygnały i znaki ostrzegawcze itp. Podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy placu budowy, zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru, oraz przez umieszczenie 
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
g) Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie on utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
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, albo przez personel 
Wykonawcy. 

 
h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 
drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób 
ciągły będzie powiadamiał Inspektora nadzoru o odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach 
nawierzchni w obrębie placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy 
na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
i) Wykonywanie robót 

 
Wszelkie roboty budowlano – montażowe winny być wykonywane zgodnie z technologią robót oraz przy zastosowaniu materiałów i 
sprzętu, zgodnie z dokumentacją techniczną, odpowiednimi SST oraz normami, przepisami i ogólną wiedzą techniczną realizacji 
obiektów inżynierskich. Za błędy wykonawcze lub zastosowanie nieodpowiednich materiałów lub sprzętu odpowiada Wykonawca robót. 
Specjalistyczne roboty budowlano – montażowe mogą wykonywać robotnicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i legitymujący się 
świadectwami lub certyfikatami, dopuszczającymi ich do prowadzenia tych robót. 
Prowadzenie robót w okresie zimowym, wymaga zastosowania odpowiednich technologii i dodatkowych zabezpieczeń przed 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wszelkie koszty ponoszone z tego tytułu obciążają Wykonawcę robót, który winien je 
wkalkulować do kosztu realizacji zamierzenia. 
Za plac budowy i wszelkie zdarzenia losowe, w tym nieszczęśliwe wypadki, klęski żywiołowe, zniszczenie materiału lub wykonanych 
elementów inwestycji itp. obciążają finansowo Wykonawcę robót, który przed przystąpieniem do robót winien ubezpieczyć budowę na 
okres realizacji zamierzenia. 
Wszelkie wykopaliska, monety przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i lub wystąpią 
opóźnienia w robotach Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
j) Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 

 
k) Przekazanie obiektu Inwestorowi 

 
Po wykonaniu robót Wykonawca robót zgłosi pisemnie Inspektorowi nadzoru gotowość inwestycji do odbioru. Inwestor, po otrzymaniu 
od Wykonawcy i zaakceptowaniu opracowanego operatu kolaudacyjnego oraz stosownych, wymaganych prawem budowlanym 
oświadczeń Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, dokona odbioru końcowego zrealizowanego zamierzenia (pisemnie, protokołem 
odbioru końcowego). 
Przed przekazaniem obiektu Inwestorowi Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt powykonawczego operatu 
geodezyjnego. 
Okres gwarancji i rękojmi trwa zgodnie z ustaleniami przetargowymi, podanymi przez Inwestora lub zgodnie z odnośnymi, 
obowiązującymi przepisami w tej sprawie. 
 

l) Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
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 powołanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez Władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swych 
działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
Zakres robót nie wymaga zajęcia terenu, stanowiącego własność osób trzecich (osób prywatnych), przylegających do terenu budowy, 
określonego w pkt 1.4a. W przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania terenu pod place składowe i zaplecze placu budowy itp. na 
działkach nie wymienionych w pkt. 1.4a wymagało będzie ich wydzierżawienia od jego właścicieli – na koszt Wykonawcy robót. Po 
zakończeniu robót budowlano – montażowych, przed przekazaniem obiektu Inwestorowi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania i zrekultywowania terenów przyległych do placu budowy i dzierżawionych przez 
Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnych potwierdzeń od Właścicieli działek uporządkowania i rekultywacji 
terenu. 
Wykonawca jest obowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z 
zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie 
własności publicznej lub prywatnej, to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociągi kable teletechniczne itp. 
oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 
urządzeń i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
a) 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: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

b) 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. 
Wszelki 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 znika (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. 
 

1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy 
 
Roboty prowadzone będą zgodnie z właściwymi przepisami BHP, oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę planem BIOZ. 
Robotnicy dopuszczeni do wykonywania robót winni posiadać zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy i odpowiednie 
przeszkolenie BHP oraz odbyć dodatkowe przeszkolenie na placu budowy lub stanowisku pracy. Za niestosowanie przepisów BHP oraz 
pracę nie przeszkolonych i nie posiadających badań lekarskich robotników odpowiada Wykonawca. 
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. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót 
 
Całość organizacji zaplecza budowy i koszt jej wykonania należy i obciąża finansowo Wykonawcę robót. 
Urządzenia zaplecza budowy jak telefon, przyłącze do sieci energetycznej itp. uznane przez Wykonawcę robót za niezbędne przy 
realizacji zamierzenia zostaną zainstalowane staraniem oraz na koszt Wykonawcy robót. 
Wyposażenie socjalne placu budowy (baraki, stołówka, ubikacje itp.) oraz wszelkie, uznane przez Wykonawcę robot za niezbędne do 
wykonania drogi tymczasowe i chodniki dla robotników zrealizowane zostaną staraniem i na koszt Wykonawcy, który winien je 
wkalkulować w koszt budowy obiektu. 
Przy urządzaniu zaplecza, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym uprzednio przez Inspektora nadzoru projektem organizacji placu 
budowy, należy stosować wszelkie przepisy dotyczące BHP, BIOZ, infrastruktury komunikacji wewnętrznej oraz przepisów ochrony 
środowiska. Za wszelkie uchybienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót. 

 
1.4.6. Informacje o warunkach organizacji ruchu 
 
Oznakowania wszystkich robót należy dokonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu – wykonanym przez Wykonawcę 
robót. Za wykonanie i koszt oznakowania oraz jego utrzymanie przez okres realizacji zamierzenia odpowiada Wykonawca robót, który 
winien ująć ww. koszt w ofercie przetargowej. 
Na wykonawcy robót spoczywa również koszt wyznaczenia objazdu tymczasowego (w przypadku wystąpienia takiej sytuacji) na czas 
prowadzenia robót. 

 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia 
 

 W obrębie placu budowy nie występują żadne stałe ogrodzenia. 

 Ogrodzenie placu budowy należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegółowymi. Za wykonanie 
ogrodzenia i jego utrzymanie odpowiada i ponosi koszy Wykonawca robót. 

 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników 
 

 Plac budowy obejmuje istniejącą nawierzchnię dróg powiatowych wymienionych w pkt. 1.2. oraz nasypy, wykopy, pobocza, 
chodniki, przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, znaki pionowe), które przewidziano do wykorzystania. 
Za ich stan techniczny i ewentualne uszkodzenia odpowiada Wykonawca robót. 

 W przypadku wykonania sieci dróg i chodników wewnętrznych w obrębie placu budowy, za ich utrzymanie i oznakowanie 
odpowiada Wykonawca robót. 

 
1.5. Określenia podstawowe 

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

 
1.5.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – użytkową (droga) albo jego 

część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny). 
1.5.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.5.3. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką – 

odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.5.4. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.5.5. Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane 

na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.5.6. 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 
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okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.7. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.5.8. Inżynier/Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.5.9. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.5.10. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.11. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.5.12. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.5.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca 

ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.5.14. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.5.15. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.5.16. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy, 
1.5.17. Kosztorys ślepy – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
1.5.18. Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru. 

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

1.5.20. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektowa i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.21. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.5.22. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

 Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać 
się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać 
się z jednej lub dwóch warstw. 

 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. 

 Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu 

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

 Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.5.23. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 

mostowego. 
1.5.24. Nasyp - budowla ziemna wykonana z gruntu lub innych materiałów zapewniająca stateczność budowli, 
                odwodnienie i przejęcie obciążeń od środków transportowych.  
1.5.25. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.5.26. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.5.27. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.5.28. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.5.29. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.5.30. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.5.31. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 

obciążeniem. 
1.5.32. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
1.5.33. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani 

nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; maja wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.5.34. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.5.35. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.5.36. 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. 
1.5.37. Wysokość nasypu - odległość między terenem a osią nasypu w kierunku pionowym. Pozostałe określenia podstawowe są 

zgodne z określeniami stosowanymi w przedmiotowych normach państwowych i branżowych. 
1.5.38. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.5.39. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na 

okres budowy. 
1.5.40. 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.   
1.5.41. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią 

urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

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

1.5.43. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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1.5.44. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia 
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.5.45. Podpory – przyczółki (podpory skrajne) lub filary (podpory pośrednie), elementy główne mostu na których opiera się ustrój 
nośny, przenoszące obciążenia stałe i użytkowe na podłoze gruntowe. 

1.5.46. Polecenie Inżyniera/ Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/ Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.47. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.48. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

1.5.49. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek 
zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.5.50. Prefabrykat (element prefabrykowany) – część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z  której po 
zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust.     

1.5.51. Przepust monolityczny – przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość,  z wyjątkiem przerw   dylatacyjnych i 
wykonana jest w całości na mokro. 

1.5.52. Przepust prefabrykowany – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych. 
1.5.53. Przepust betonowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 
1.5.54. Przepust żelbetowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 
1.5.55. Przepust ramowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na obciążenie 

pionowe i poziome. 
1.5.56. Przepust sklepiony – przepust, w którym można wydzielić górną konstrukcje łukową przenoszącą obciążenie pionowe i 

poziome oraz fundament łuku. 
1.5.57. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub  żelbetowych. 
1.5.58. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.5.59. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 

rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.5.60. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.61. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 

konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.5.62. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego. 
1.5.63. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
1.5.64. Rysunki – część dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
1.5.65. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu – konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, równoległe, prostopadłe 

lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu 
1.5.66. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 

mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.5.67. Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz 

szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego. 

1.5.68. Ścianka czołowa przepustu – element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian  równoległych do osi drogi (lub 
głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzania  wody do przepustu oraz podtrzymanie 
stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów  
środkowych przepustu przed przemarzaniem. 

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

1.5.70. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.5.71. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 
1.5.72. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 

zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją / przebudową , utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera / Inspektora nadzoru. 

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

 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 

 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / Inspektora nadzoru 
stanowią część umowy, a wymagania określone 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  „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera / Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera / Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/ Inspektorem 
nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.6.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 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. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Inspektor nadzoru ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

  
1.6.6. 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 zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Inspektor nadzoru może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

 
1.6.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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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 Inżyniera/Kierownika projektu 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 wynikłe 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
1.6.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 
1.6.10. Wykopaliska 

 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.      Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
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 wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów  miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  ze źródeł miejscowych 
włączając w to źródło wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/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 pochodzących ze źródeł 
miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład 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 dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jeżeli Inżynier/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 Inżynier/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżynier/Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
 
a) Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji,  
b) Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

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 SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektor nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/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 SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera/Kierownika projektu 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 powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
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 rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej w  SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/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 Inżyniera/Inspektor nadzoru, powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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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 Inżynier/Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/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, Inżynier/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. 

 
6.2. 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. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownika projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/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 Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 
Inżynier/Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badań materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie ocieniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/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 Inżynier/Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.7. Dokumenty budowy 
 
a) Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
b) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
c)Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (a) ÷ (c) 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, 
 korespondencja na budowie. 

 
d)Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/ 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 SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/ 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 SST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/ 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. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w   odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 
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 umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (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) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
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 SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

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

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

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

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

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami ). 
b) 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. z 2002r. Nr 108, 
poz. 953). 

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 260). 
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D – 04.03.01.  
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

 
 
 

1. WSTĘP 
 
 
1.1.      Nazwa zamówienia: 

       
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 
11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
 

1.2. Przedmiot  SST (robót budowlanych): 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia 

wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  przebudową dróg. 

 
1.3.    Zakres robót objętych SST: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni,  realizowanej zgodnie z zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
 
1.4.1. Oczyszczenie – to zabieg, w procesie którego następuje zmywanie zdrapywanie i usuwanie zanieczyszczeń przylegających do 
czyszczonej warstwy oraz niezwiązanych ziaren kruszywa. 
 
1.4.2. Skropienie – to powierzchniowe powleczenie lepiszczem dla połączenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały użyte do skropienia podbudowy muszą być akceptowane przez Inżyniera. 
 
2.2. Do wykonania skropienia należy użyć: 
 
Drogową emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową K1-60 lub K1-65, odpowiadającą wymaganiom „Warunki techniczne. Drogowe 
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” – Instrukcje IBDiM Zeszyt 60 z 1999r.[3] 
 
2.3. Składowanie lepiszczy 
 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Emulsje należy przechowywać w 
zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 
Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych 
warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego 
zatykającego później przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw podbudowy 
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Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw podbudowy, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych 
elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga 
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w 
urządzenia odpylające, 
- sprężarek, 
- zbiorników z wodą, 
- szczotek ręcznych. 
 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw podbudowy 
 
Do skrapiania warstw podbudowy należy używać skrapiarkę lepiszcza, dostosowaną do podgrzewania określonego rodzaju lepiszcza 
do temperatury wymaganej przy skropieniu. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na 
sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport lepiszczy 
 
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w 
urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że 
nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny 
być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje 
w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5.2. Oczyszczenie warstw podbudowy 
 
Oczyszczenie warstw podbudowy 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. 
 
5.3. Skropienie warstw podbudowy 
 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z 
wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których podbudowa może być wilgotna. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą 
węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 
 

Lp.  Rodzaj lepiszcza  Temperatury (
 0 

C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *) 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
 
 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na 
czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji 
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed 
uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 2. 
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Tabela 2 - Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
 

L.p. Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfaltowego 
Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji kg/m
2
 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,5 ÷ 0,7 

2 Podbudowa z destruktu 0,1 ÷ 03 

3 Warstwa wyrównawcza 0,2 ÷ 0,5 

4 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 0,3 ÷ 0,5 

 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej z tolerancją ± 10%. Na 
wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego 
piasku i nadmiar lepiszcza usunąć przez szczotkowanie. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub innym materiałem 
uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych 
parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 
skropienia. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Badania lepiszczy 
 
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy 
właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 
 

Lp.  Rodzaj lepiszcza  Kontrolowane właściwości 
Badanie 
według normy 

1 Drogowa emulsja kationowa 
Zawartość asfaltu 
jednorodność 

Zeszyt 60-/99 [3] 

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
 
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. 
Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [2]. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 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 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem 
sprężonego powietrza, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
[1] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
[2] „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem 
GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
[3] Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 – (wydanie II poprawione i uzupełnione. IBDiM - 1999 r. 
Instrukcje Zeszyt 60 
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D-05.03.05b  
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO  

WARSTWA WYRÓWNAWCZA 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.      Nazwa zamówienia: 

 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 
11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
 

1.2.  Przedmiot  SST (robót budowlanych): 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia 

wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  przebudową dróg. 

 
1.3.    Zakres robót objętych SST: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej 
nawierzchni,  realizowanej zgodnie z zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1. 
Kategoria ruchu KR 3, mieszanka mineralno – asfaltowa AC 16W 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na 

gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
 Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
 Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa 

odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
 Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno- asfaltowej. 
 Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
 Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą 

laboratoryjną. 
 Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków 

budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
 Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy 

pas ruchu na dobę. 
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Lepiszcze asfaltowe 
Należy zastosować asfalt drogowy 35/50 dla warstwy wyrównawczej spełniający wymagania określone w PN-EN- 12591: 2004. 

 
Tablica 1a. Wymagane właściwości asfaltu 35/50 
 _______________________________________________________________________________________________  ____________________________  _____________________  

Lp. Właściwości Metoda badań Wymagania 

1 Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 35-50 

2 Temperatura mięknienia, "C PN-EN 1427 50-58 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, "C PN-EN 12592 240 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż , % m/m PN-EN 12592 99 

5 Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % PN-EN 1426 53 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, "C PN-EN 1427 52 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż, % PN-EN 12606-1 2,2 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż, "C PN-EN 1427 8 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż, "C PN-EN 12593 -5 
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2.3. Kruszywo 
W tablicach 2-4 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego. 
 
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa Wymagania dla kategorii ruchu KR 3-4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: Gc85/20 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż według kategorii: G 20/15 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż /2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: FI 25 lub SI 25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-
EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

C 50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2, rozdział 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie niższa niż: 

LA 30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: ^VA 24Dek!arowana 

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 
8/16kategoria nie wyższa niż: 

F 2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SB LA 

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: m lpc0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.1: wymagana odporność 

 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-
EN 1744-1 p.19.2 wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa 
niż: 

V 3,5 

 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do DsSmm do warstwy wyrównawczej z 
betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa Wymagania dla kategorii ruchu KR 3-4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria : G F85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż według kategorii: G TC20 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż / 10 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MB f10 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: Ecs Deklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: *WA 24Deklarowana 
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Grube zanieczyszczenia lekkie, według PNEN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: m LPC0,1 

 
 
 
 
 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do DsSmm do warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego 

Właściwości kruszywa Wymagania dla kategorii ruchu KR 3-4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria : G f85 lub G a85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż według kategorii: G TC20 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż / 16 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MB f10 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: E cs 30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: *WA 24Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PNEN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: m LPC0,1 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Jeżeli w mieszance jest więcej niż 20% (m/m) grysów o charakterze kwaśnym (np. granitowych) wówczas do asfaltu powinien być dodany 
środek adhezyjny, którego rodzaj i ilość powinny być ustalone indywidualnie w zależności od zastosowanego asfaltu i grysów. 
 
2.4. Wypełniacz do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z „Wytyczne Badań I Kryteria Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998. 
 
Tablica 5. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza Wymagania dla kategorii ruchu KR3-4 

Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 10974, wymagana kategoria: V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: AR&B 8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-21, kategoria nie niższa niż: 

C
 0
 

-•
J 

0
 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria: KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BN Deklarowana 

 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-GG.GG.GG „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
 skrapiarek, 
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 walców lekkich, średnich i ciężkich , 
 walców stalowych gładkich , 
 walców ogumionych, 
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport mieszanki mineralno- asfaltowej 
Mieszanka mineralno- asfaltowa powinna być dowożona na budowę w zależności od postępu robót. Mieszankę betonu asfaltowego należy 
przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Powierzchnie pojemników 
używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżenia tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie 
wpływające szkodliwie na mieszanki mineralno- asfaltowe. 
Czas transportu winien zapewnić utrzymanie co najmniej minimalnej wymaganej temperatury 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników użytych do produkcji. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Bez ważnej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć produkcji mieszanki. 
Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej. Służy ona  do zaprogramowania 
naważania poszczególnych frakcji kruszywa oraz wypełniacza i lepiszcza. Skład mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu 
dla operatora i nadzoru. 
Kruszywo musi być suche i sypkie, bez zanieczyszczeń powstałych w czasie transportu i składowania. 
Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika muszą być ściśle przestrzegane i powinny wynosić: 
- temperatura kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 300C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej, t. j. 220 0C 
dla asfaltu 35/50, 
- temperatura gotowej mieszanki na wyjściu z otaczarki i podczas wbudowania powinna wynosić odpowiednio od 1900C do 1550C dla 
asfaltu 35/50, 
- najwyższa temperatura asfaltu w zbiorniku magazynującym (roboczym) to 190 0C dla asfaltu 35/50. 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie 
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa: 
- przed przystąpieniem do robót -2oC; 
- w trakcie robót 00C. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
 
5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości 
warstwy i utrzymywaniem niwelety. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od temperatury 155-195oC dla lepiszcza asfaltowego 35/50. 
Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie ciężkimi walcami drogowymi. 
Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 
- zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od szerokości zagęszczanego pasa, 
grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki, 
- zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 
- manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
- zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na początku i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie 
wałowania, 
- wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze, 
- krawędzie winny być proste, wyprofilowane zgodnie z projektem i dociśnięte, krawędzie warstwy jezdni usytuowane wyżej winny być 
pokryte lepiszczem w ilości 4kg/m2, 
Warstwę można oddać do ruchu po jej ochłodzeniu do temperatury s6G0C. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona 
samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 
 
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz opracować receptę na mieszankę do warstwy wyrównawczej. Wyniki oraz receptę należy przedstawić 
Inżynierowi do akceptacji w terminie z nim ustalonym. 
6.2.Badania w czasie robót 
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

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

2 Zawartość lepiszcza 1 próbka 

3 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

5 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

6 Właściwości próbek mieszanki mineralno- asfaltowej 
pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wyniki składu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.2.3.Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.2.4.Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.2.5.Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.2.6.Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być      
 zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.2.7.Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego 
6.2.8.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego. 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 100 m 

2 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 100 m 

3 Wygląd warstwy ocena ciągła 

6.2.9. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy wyrównawczej i klasy technicznej G mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe: od 10mm. 
Nierówności poprzeczne warstwy wyrównawczej i klasy technicznej G mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe: od 12mm. 
6.2.10.Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy wyrównawczej powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest Mg (tona) warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 Mg wyrównania nawierzchni obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów, 
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 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji sfaltowych raz trwałości podczas magazynowania metodą 

pozostałości na sicie 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności 

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartości parafiny - Część 1: Metoda destylacyjna 

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 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe asfaltowych na gorąco - Część 6: Metody badań mieszanek mineralno- Oznaczanie gęstości 
objętościowej metodą hydrostatyczną 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 11: Określenie powiązania 
pomiędzy kruszywem i asfaltem 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno -asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na 
wodę 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco - Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych - Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco - Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, l lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z 
wypełniaczem mineralnym 

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 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych -Część 2: Liczba bitumiczna 

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

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie odporności na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie ciągłości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczenie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego 
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PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów - Metoda z duktylometrem 

PN-EN 13614 z 
kruszywem 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda 

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji 

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
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D-05.03.05 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 
 

1. Wstęp 
 
 
1.1.      Nazwa zamówienia: 

       
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 
11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
 

1.2.  Przedmiot  SST (robót budowlanych): 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia 

wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  przebudową dróg. 

 
1.3.   Zakres robót objętych SST: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy wiążącej i ścieralnej 
z betonu asfaltowego i obejmują ułożenie warstwy: 

 wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4cm i 6 cm 

 ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 3 cm i 4 cm . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia – warstwa jezdni lub zespół warstw  służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.   
 
 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

 Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 

nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

 Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 

 Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże, podbudowa może składać się z 

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 

 Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcję nośną w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 

jednej lub dwóch warstw. 

 Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcję zabezpieczenia nawierzchni przed 

działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwa mrozoochronna – warstwa, której zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

 Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 

leżącej powyżej. 

 Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

 
 
1.4.2. Dodatek – jest to materiał, który może być dodawany do mieszanki w małych ilościach (np. włókna organiczne i nieorganiczne lub 
polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialności lub koloru. 
 
1.4.3. Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do 
kruszywa. 
 
1.4.4. Mieszanka drobnoziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej, wiążącej i podbudowy, w której 
wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 11 mm. 
 
1.4.5. Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno – asfaltowa do warstwy wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa 
D jest nie mniejszy niż 11 mm. 
 
1.4.6. Skład mieszanki (recepta) – jest to docelowy skład mieszanki mineralno-asfaltowej, który może być podany jako skład wejściowy 
lub wyjściowy. 
 
1.4.7. Wejściowy skład mieszanki – jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe, krzywą uziarnienia i procentową zawartość 
lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego składu mieszanki). 
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1.4.8. Wyjściowy skład mieszanki – jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe, uśrednione wyniki uziarnienia oraz 
zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji). 
 
1.4.9. Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej na 
podstawie wymagań empirycznych. 
 
1.4.10. Projektowanie funkcjonalne mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej na 
podstawie wymagań funkcjonalnych. 
 
1.4.11. Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z  poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera.  W przypadku zmiany 
pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do mieszanki z betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej  

 Materiał Kategoria ruchu KR3 

1 mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 11S i 16W 

2 lepiszcze asfaltowe 50/70 

3 kruszywa mineralne Tablica 2.1, 2.2, 2.3  WT-1 Kruszywa 2010 

 
2.3. Wymagania szczegółowe wobec materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Lepiszcze asfaltowe 
 
Do wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej przewidzianej do wykonania warstwy ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej należy 
zastosować asfalt   50/70. 
 
Tablica 5. Wymagania  wobec  asfaltu  50/70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4. Środek adhezyjny 
 
 
Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dobrane do zastosowania kruszywa mineralnego i asfaltu. Ocenę przyczepności należy 
określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11 metoda C, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne 
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80%. Należy 
stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną. Wytwórnia mieszanek mineralno – asfaltowych powinna 
być wyposażona w automatyczny system dozowania środka adhezyjnego. 
 
Materiały do uszczelniania połączeń technologicznych 
 
Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować emulsję asfaltową wg PN-EN 13808. 
 
Dostawy materiałów 
 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w SST D 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki mineralno - asfaltowej, 
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-45014:1993, wydaną przez dostawcę. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
 
2.4.1. Składowanie kruszyw 
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Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  
rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
 
2.4.2. Składowanie wypełniacza 
 
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4.3. 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 asfalt. 
Zaleca się stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiorników pionowych, wyposażonych w elektryczny system grzewczy. 
 
2.4.4. Składowanie środka adhezyjnego 
 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach podanych w Aprobacie 
Technicznej. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 
 
Mieszankę mineralno – asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i 
mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna posiadać 
certyfikat  Zakładowej kontroli produkcji wydany przez uprawnioną jednostkę. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie według wymiaru i chronić przed 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz należy przechowywać w suchych warunkach. 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 
termostosowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością +/- 5° C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w 
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 180° C. Kruszywo 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 bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA która wynosi 180° C. 
Sposób i czas mieszania składników mineralno-asfaltowych powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem 
asfaltowym. Dodatki stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci ciekłej lub stałej. System 
dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków. 
 
3.3. Układarka mieszanek mineralno-bitumicznych 
 
Układarka winna posiadać między innymi następujące podzespoły: 
- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i grubością, 
- płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki, 
- urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej. 
Tylko wyjątkowo dopuszcza się ręczne ułożenie warstwy w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, przy czym 
szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie takich powierzchni, niedostępnych dla walców i dogęszczać je przy pomocy płyt 
wibracyjnych. 
Ponadto należy pamiętać, że ręczne układanie fragmentów powierzchni powinno być przeprowadzone szybko i sprawnie ze względu na 
szybkie sklejanie się stygnącej masy. 
 
3.4. Walce do zagęszczania 
 
Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać średnimi i ciężkimi walcami stalowymi gładkimi z wibracją w zakresie 35 – 50 
Hz. Dopuszcza się zastosowanie walców ogumionych i kombinowanych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
 
4.3. Transport wypełniacza 
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Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz transportu wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
 
4.4. Transport lepiszcza asfaltowego 
 
Lepiszcze asfaltowe należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłączenie 
cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 
 
4.5. Transport środka adhezyjnego 
 
Środek adhezyjny w opakowaniach fabrycznych, może być przewożony dowolnymi środkami transportu. 
 
4.6. Transport mieszanki 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być dowożona na budowę w zależności od postępu robót. Mieszanki podczas transportu i 
postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewanie) Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być przewożona pojazdem samowyładowczym. W czasie 
transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien być większy niż 10 % temperatury tej mieszanki w chwili 
załadunku z jednoczesnym spełnieniem warunków zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-
asfaltowej od momentu załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Wykonawca na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej jest zobowiązany do złożenia 
Inżynierowi do zatwierdzenia materiały wyjściowe wraz z receptą laboratoryjną. Inżynier przed zatwierdzeniem zweryfikuje receptę 
laboratoryjną w Laboratorium. Kolejne przedstawione recepty będą weryfikowane przez Laboratorium Zamawiającego. Projektowanie 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Uziarnienie mieszanki powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, aby krzywa uziarnienia mieściła się pomiędzy krzywymi 
granicznymi.  
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 
Podłożem pod warstwę ścieralną będzie warstwa wiążąca lub wyrównawcza. Powierzchnia warstwy wiążącej lub wyrównawczej przed 
ułożeniem warstwy ścieralnej powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Warstwę wiążącą lub 
wyrównawczą należy skropić. Brzegi urządzeń przylegających do nawierzchni powinny być posmarowane emulsją asfaltową lub 
asfaltem. Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne 
 
Warstwę ścieralną, wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego należy układać, gdy temperatura otoczenia będzie wynosiła nie mniej 
niż +10°C. Niższa temperatura otoczenia w jakiej można układać mieszankę mineralno-asfaltową wymaga pisemnej akceptacji 
Inżyniera. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru. Powierzchnia podłoża po przelotnym deszczu, powinna być osuszona, np. dmuchawą lub 
sprężonym powietrzem. 
 
5.5. Połączenie między warstwowe 
 
Przed wbudowaniem warstwy ścieralnej, podłoże (warstwa wiążąca lub wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej) powinno być 
skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcji oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i 
zaleganiem wody między warstwami. Do skropienia jako lepiszcze należy zastosować emulsję asfaltową wg PN-EN 13808 szybko 
rozpadową kationową. 
Ilość pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę ścieralną powinna wynosić od 0,3 do 0,5 [kg/m2]. Należy wykonać 
skropienie w kilku warstwach aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza. 
 
5.6. Złącza technologiczne 
 
5.6.1. Uwagi ogólne 
 
Połączenie technologiczne powinno być jednorodne i szczelne. Złącza poprzeczne między pasami kolejnych warstw technologicznych 
należy przesuwać względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 
 
5.6.2. Złącza 
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Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. 
Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. Takie przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż 
krawędzi ciepłej warstwy. Na krawędzi pasa warstwy należy zastosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza 
według norm lub aprobat technicznych w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący nawierzchni. 
 
5.6.3. Zakończenie działki roboczej 
 
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura 
mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę. W takim wypadku wykonanie warstwy technologicznej należy 
poprzedzić usunięciem wcześniej pasa o długości 3 m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego długości. Na tak powstałą krawędź 
należy zastosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808. 
 
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 5.2. Podłoże musi być 
czyste, nie może być na nim śniegu lub lodu. Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubością 
warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z dokumentacją projektowa. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowanie 
ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co najmniej w 3 miejscach (w osi i przy brzegach warstwy) co 25 m. 
Warstwa powinna być równomiernie zagęszczona walcami drogowymi ciężkimi stalowymi gładkimi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 12. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót. 
 
6.2.2. Badanie typu 
 
W celu wskazania, że mieszanka mineralno-asfaltowa o danym składzie spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszej SST należy 
przeprowadzić dla składu mieszanki badanie typu. Badanie typu obejmuję kompletny zestaw badań, określających przydatność 
funkcjonalną mieszanki na próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Jeżeli użyte będą materiały składowe, których właściwości 
były już określane przez dostawcę materiału na podstawie zgodności z innymi dokumentami technicznymi, to właściwości te nie muszą 
być ponownie sprawdzane pod warunkiem, że przydatność tych materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania. 
 
6.2.2. Sprawozdanie z badania typu 
 
Sprawozdanie z badania typu powinno stanowić część deklaracji zgodności producenta mieszanki mineralno-asfaltowej. Powinno 
zawierać wymagane informacje wymienione poniżej oraz powinno być przedstawione razem z odpowiednimi świadectwami badań. 
Sprawozdanie powinno zawierać: 
a) Informacje ogólne 
- nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- datę wydania, 
- nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno-asfaltową, 
- określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi deklarowana jest zgodność, 
- zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości, 
b) Informacje o składnikach 
- każdy wymiar kruszywa /źródło i rodzaj/ 
- lepiszcze /typ i rodzaj/ 
- wypełniacz /źródło i rodzaj/ 
- dodatki /źródło i rodzaj/ 
- wszystkie składniki /wyniki badań zgodnie z podanym zestawieniem w tablicy 8, 
 
Tablica 8. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Tablica 9. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

 
 
 
6.2.3. Próba technologiczna i odcinek próbny 
 
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostać sprawdzony w 
warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej lub odcinka próbnego. Odcinek próbny o długości co najmniej 20 m 
powinien być wykonany przez Wykonawcę w warunkach zbliżonych do warunków budowy w celu sprawdzenia sprzętu i uzyskiwania 
parametrów technicznych robót określonych w dokumentacji 
 
6.2.4. Zakładowa kontrola produkcji 
 
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prowadzić zakładową kontrolę produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21.  
W ramach zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych wyników zgodnie z 
punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21. 
 
 
 
Tablica 10. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacją projektową. 
 

 
 
6.2.5. Deklaracja zgodności 
 
Producent powinien posiadać deklaracje zgodności upoważniającą do umieszczania znaku CE na wyrobie. Deklaracja zgodności 
powinna zawierać: 
- numer nadany przez Producenta, 
- nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgłoszonego w Europejskim Obszarze  
  Gospodarczym oraz miejsce produkcji, 
- opis wyrobu i jego deklarowane właściwości, 
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- warunki, którym odpowiada wyrób,tj. odniesienia do obowiązujących norm europejskich, zgodnie z     
   przyporządkowaniem PN-EN 13108-1, 
- numer i adres jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji, 
- nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji zgodności w imieniu producenta lub jego  
  upoważnionego przedstawiciela, 
- datę uzyskania. 
Do deklaracji zgodności powinien być dołączony certyfikat Zakładowej kontroli produkcji wydany przez jednostkę certyfikującą , 
zawierający poza podanymi wyżej informacjami: 
- nazwę i adres jednostki certyfikującej, 
- numer certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji, 
- warunki i okres ważności certyfikatu, jeżeli ma to zastosowanie, 
- nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu. 
 
6.2.6. Oznakowanie CE 
 
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej jest odpowiedzialny za umieszczenie oznakowania CE na wyrobie (etykiecie dołączonej do 
dokumentów handlowych np. listu przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinny być dołączone następujące dokumenty: 
- numer identyfikacji jednostki certyfikującej, 
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta, 
- dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE, 
- numer certyfikatu zgodności WE lub certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji, 
- odniesienie do obowiązujących europejskich norm, zgodnie z przyporządkowaniem PN-EN 13108-1, 
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie, 
- informacje na temat podstawowych właściwości, 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Badania wykonawcy 
 
Badania wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego Zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów 
budowlanych oraz gotowej warstwy 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. Zleceniodawca może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno – asfaltowej podczas wykonywania podbudowy, 
- ocena wizualna mieszanki mineralno – asfaltowej, 
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonywanej warstwy, 
- pomiar spadku poprzecznego wykonywanej warstwy, 
- pomiar równości wykonywanej warstwy, 
- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
6.3.2. Badania kontrolne 
 
Badania kontrolne są badaniami Zleceniodawcy, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych i ich składników 
oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru robót. Pobieraniem próbek 
i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuję się Zleceniodawca w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, 
gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 
Wykaz i zakres badań: 
- Kruszywo: 
 
Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza niż 15 kg. 
 
- Lepiszcze: 
 
Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg,  z tego jedną próbkę częściową należy 
poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach, 
zanieczyszczenia) może budzić obawy. 
 
- Mieszanka mineralno – asfaltowa 
Tablica 11. Rodzaj i zakres badań kontrolnych 
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*) na każde rozpoczęte 6.000 m2 nawierzchni jedna próbka 
6.3.3. 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. Zleceniodawca oraz Wykonawca decydują wspólnie o miejscach 
pobrania próbek i wyznaczeniu 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. 
 
6.3.4. Badania arbitrażowe 
 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Zleceniodawcy lub 
Wykonawcy (np. na podstawie badań własnych). 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 badań.  
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 
2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zleceniodawcy. 
 
7. WŁAŚCIWOŚCI  WARSTW  I  NAWIERZCHNI 
 
7.1. Równość 
 
7.1.1. Równość podłużna 
 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej i podbudowy 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 należy wykonać nie rzadziej niż co 
10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne. 
 
7.1.2. Równość poprzeczna 
 
Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej i podbudowy należy zastosować metodę z wykorzystaniem 4 metrowej łaty 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 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 
7.2. Dopuszczalne odchyłki 
 
7.2.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach Zakładowej kontroli produkcji. 
Metody badań powinny być zgodne z zapisami niniejszej SST. 
 
7.2.1.1. Właściwości lepiszcza odzyskanego. 
 
Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości  
dopuszczalnych podanych w tablicy 13. 
  
Tablica 13. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu 50/70 
 

 
7.3.1.2. Zawartość lepiszcza. 
 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub z próbki pobranej z 
nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych odchyłek w zależności od liczby wyników 
badań z danego odcinka budowy. Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych. 
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Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego. 
 

 
 
7.3.1.3. Uziarnienie 
 
Uziarnienie każdej próbki pobranej luzem z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników z danego odcinka budowy. 
 
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 
kruszywa o wymiarze <0,063 mm [%(m/m)]. 

 
 
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 
kruszywa o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [%(m/m)]. 

 
 
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 
kruszywa o wymiarze > 2 mm [%(m/m)]. 

 
 
Tablica 18. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości ziaren 
grubych, [% (m/m)]. 
 

 
 
7.3.1.4. Zawartość wolnych przestrzeni 
 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno – asfaltowej nie może wykroczyć poza  wartość 
podaną w tablicy 7 o więcej niż: 
- dla AC 11 S 2,0 % (v/v), 
- dla AC 16 P 2,0 % (v/v). 
 
7.4. Dopuszczalne odchyłki 
 
7.4.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 
Grubość wykonanej warstwy lub warstw oraz ilość wbudowanego  materiału na określoną powierzchnie mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 19. Zleceniodawca ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Dla odcinka częściowego obowiązują te same 
wymagania jak dla odcinka budowy. Za grubość warstwy lub warstw przyjmuję się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy lub warstw na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. Niezależnie od średniej grubości, w 
wypadku warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o 
więcej niż 2,5 cm, a całej nawierzchni asfaltowej o więcej niż 3,0 cm. 
 
Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 
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7.4.2. Zagęszczenie warstwy 
 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć 
wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. 
 
8. ODBIÓR  
 
8.1. Uwagi ogólne 
 
Niniejszy punkt określa szczegółowe zasady i tryb dokonywania odbiorów robót drogowych w zakresie oceny jakości i potrąceń za wady 
trwałe. Użytkowanie części wykonanych robót w celu kontynuowania dalszych robót nie jest uważane za odbiór. 
 
8.2. Odbiór 
 
8.2.1. Podział odbiorów 
 
Odbiory dzielą się w zależności od charakteru robót na: 
- odbiory robót ulegających zakryciu, polegające na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji obiektu ulegają zakryciu, 
- odbiory częściowe, polegające na ocenie ilości, jakości i wartości pieniężnej wykonywanych robót objętych odbiorem częściowym. 
Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie elementy wyszczególnione w tabeli elementów scalonych dokumentacji 
projektowej lub w umowie, obejmujące całą drogę lub jej cześć, 
- odbiory końcowe, polegające na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości pieniężnej wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru 
końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana droga. 
Ocena części wykonywanych prac, pozwalających na podjęcie decyzji o kontynuowaniu robót nie jest uważana za odbiór. 
 
8.2.2. Dokumenty do odbioru robót 
 
Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu następujące dokumenty: 
- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne, 
- wyniki badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych 
- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz  
  formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót), 
- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierającego, 
- kosztorys wykonawczy sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami Zamawiającego. 
 
8.2.3. Odstępstwo od wymagań 
 
Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych podanych w niniejszej SST to każdy taki 
przypadek jest uznawany za wadę. 
 
8.2.4. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Dokonujący odbioru robót ocenia ich jakość i ilość na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz po 
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. Jeżeli według oceny odbierającego, wykonane roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do odbioru, odbierający w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru. 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół. 
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany 
dotyczące rodzaju, ilości i technologii mogą zostać zatwierdzone tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego. 
 
8.2.5. Potrącenia i postępowanie z wadami 
 
Korzystając z przysługujących mu praw, zleceniodawca może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych: 
- grubości warstwy, 
- ilości zużytego materiału, 
- składu mieszanki mineralnej, 
- zawartości lepiszcza, 
- wskaźnika zagęszczenia, 
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- równości, 
- właściwości przeciwpoślizgowych, 
Dokonać potrąceń według zamieszczonych w dalszej części wzorów, o ile wykonawca wyrazi na to pisemną zgodę. Jeżeli wykonawca 
nie wyrazi na to zgody, to jest zobowiązany usunąć wady. 
Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości dopuszczalnej pojawi się przed terminem przedawnienia się reklamacji, to 
zleceniodawca może żądać usunięcia tej wady. Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrąconej z powodu wady, jeżeli 
wada zostanie usunięta w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych. W wypadku rozwiązań tymczasowych potrącenie należy uzgodnić 
w osobnych umowach. Przy ustalaniu wysokości potrąceń należy uwzględnić skrócenie okresu użytkowania. 
 
8.2.5.1. Grubość warstwy i ilość zużytego materiału 
 
Projektowane grubości warstw lub ilości materiałów na określoną powierzchnię mogą być zaniżone o nie więcej niż wartości 
dopuszczalne podane w tablicy 19. Określając ilość materiałów na daną powierzchnie oraz średnią grubość warstwy za podstawę 
należy przyjąć cały odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo sprawdzić podczas kontroli ilościowej odcinki częściowe. Odcinki 
częściowe powinny odpowiadać co najmniej wydajności dziennej.  
 
 
8.2.5.2. Skład mieszanki mineralnej 
 
Skład mieszanki mineralnej ocenia się na podstawie badań ekstrakcji, a następnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego kruszywa z 
1/3 próbki. W wypadku wątpliwym dokonuje się badania z dwóch pozostałych części próbki.  W takim wypadku średnie wartości składu 
oblicza się z dwóch najmniej różniących się wyników. Dopuszczalne odchyłki podaje tablica 21.  
Ocenianymi parametrami są: 
- zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm, 
- zawartość ziaren większych od 2 mm, 
 
Tablica 21. Dopuszczalne odchyłki składu mieszanki mineralnej od podanej w recepturze. 
 

 
 
8.2.5.3. Zawartość lepiszcza 
 
Zawartość lepiszcza w każdej próbce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w próbce pobranej 
wyjątkowo z zagęszczonej warstwy nie może odbiegać od wymaganej wartości p więcej niż tolerancje podane w tablicy 22. Te same 
wartości tolerancji dotyczą obliczonej arytmetycznej zawartości asfalt z danego odcinka budowy. 
Zawartość lepiszcza należy oznaczać wg PN-EN 12697-1. 
 
Tablica 22. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości 
lepiszcza rozpuszczalnego [% m/m)]. 
 

 
 
8.2.5.4. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni 
 
Wskaźnik zagęszczenia gotowych warstw asfaltowych i każdej próbki pobranej z zagęszczonej nawierzchni nie może być mniejszy od 
wartości podanych w tablicy 12, która określa również wymaganą zawartość wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z 
poszczególnych mieszanek mineralno-asfaltowych. 
 
8.2.5.5. Równość 
 
Jeśli nierówność podłużna lub poprzeczna warstwy podbudowy, oceniana metodą z wykorzystaniem łaty 4 metrowej i klina lub metodą 
równoważną, jest większa od ustalonej wartości dopuszczalnej, zamawiający nalicza potrącenia za wady trwałe. Nierówność ustala się 
dla każdego pasa ruchu, dla 100 metrowych odcinków warstwy nawierzchni. 
 
8.2.6. Obliczanie kwoty potrąceń 
 
Jeżeli zleceniodawca wprowadzi potrącenia zgodnie z punktem 8.2.5 z powodu wykrytych wad ilościowych, grubości, składu mieszanki 
mineralnej, zawartości lepiszcza, wskaźnika zagęszczenia, równości lub właściwości przeciwpoślizgowych, to ich wysokość jest 
obliczana na podstawie wzorów podanych w dalszej części SST. 
Potrącenia naliczane są dla wad większych niż dopuszczalna tolerancja wykonania. Jeżeli zostanie wykryta większa ilość wad, z 
powodu których powinny być dokonane potrącenia to potrącenia te należy zsumować. 
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Ogólna kwota wszystkich potrąceń jest ograniczona do 70% ceny ogólnej danej pozycji w odniesieniu do przyporządkowanej 
powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej. 
 
8.2.6.1. Niewłaściwa grubość  warstwy 
 
Potrącenie jest obliczane zarówno na podstawie średniej wartości wszystkich wartości jednostkowych, jak i na podstawie sumy 
potrąceń częściowych. Kwota potrącenia stanowi wyższą wartość. 
Jeżeli grubość rzeczywista warstwy (wartość średnia) jest mniejsza od grubości zaprojektowanej o więcej niż wartość 
dopuszczalna podana w tablicy 19, to niezależnie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia potrącenie jest 
obliczane według następującego wzoru: 
 
A gw = Pgw/100 x 3,75 x K x F lub Agw = A’ x (K x F)/100, (1) 
 
w którym: 
Agw - potrącenie [PLN] 
Pgw - wartość przekroczona w dół wartości dopuszczalnej 10 % lub 15 % grubości określonej w projekcie [%], 
K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z narzutami [PLN], 
F - powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2], 
 
Jeżeli jednostkowe wartości grubości są niższe od wartości określonych w kontrakcie o więcej niż daną wartość dopuszczalną podaną 
w tablicy 20, to potrącenia częściowe dla danych powierzchni są obliczane wg wzoru (1). 
W miejsce wartości dopuszczalnej 10 % lub 15 % dla wartości średniej, należy wstawić wartość dopuszczalną 10 % , 15 % lub 25 % dla 
wartości jednostkowych. Przy obliczaniu wartości jednostkowych oraz średnich, dla grubości w ramach obliczeń wysokości potrąceń w 
punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur bez ograniczeń, są uwzględniane warstwy położone wyżej jako kompensacja 
występującego niedoboru grubości. W celu ułatwienia posługiwania się wzorem (1)  w tablicy 23 przedstawiono wartość parametru A’ = 
pgw x 3,75 [%] w zależności od wartości pgw. 
 
8.2.6.2. Niewłaściwa ilość zużytego materiału 
 
Jeżeli rzeczywista ilość materiału jest mniejsza od ilości zapisanej w kontrakcie o więcej niż wartość dopuszczalną podaną w tablicy 20, 
to niezależnie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia ,potrącenie jest obliczane wg wzoru (1). 
 
Tablica 23. Tabelaryczne przedstawienie wartości parametru A’ 

 
 
8.2.6.3. Niewłaściwy skład mieszanki mineralnej 
 
Potrącenia oblicza się wg wzorów (2) i (3) dla wszystkich badanych parametrów, proporcjonalnie od wartości charakteryzującej  
poszczególne warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez każda z próbek: 
 
Potrącenie za niewłaściwą ilość ziaren mniejszych od 0,063 mm 
Aw = pw x K x F (2) 
 
Potrącenie za niewłaściwą ilość ziaren większych od 2,0 mm 
Az = pz x K x F (3) 
 
w których: 
 
Aw i Az – potrącenie, [PLN] 
pw i pz – współczynniki podane w tablicach 25 i 26 
K – koszt 1 m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN] 
F – powierzchnia warstwy reprezentowana przez próbkę lub pomiar, [m2] 
 
Jeżeli odchyłki przekraczają maksymalne wartości dopuszczalne, to dany odcinek należy wyłączyć z odbioru do czasu wykonania robót 
niezbędnych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku dopuszczalny jest, za zgodą stron, odbiór częściowy. 
 
8.2.6.4. Niewłaściwa zawartość lepiszcza 
 
Jeżeli rzeczywista zawartość lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza od zawartości deklarowanej w więcej 
niż wynosi wartość tolerancji podana w tablicy 14 to potrącenie należy obliczyć według wzorów (4) i (5).  
Jeżeli jest za mała zawartość lepiszcza dla pojedynczego wyniku badań i dla wartości średnich z 2÷4 próbek to: 
 
Dla p1 ≤ 0,3% niedobór lepiszcza oblicza się według wzoru: 
Al = pl /100 x 30 x K x F (4) 
 
Dla p1 > 0,3% niedobór lepiszcza oblicza się według wzoru: 
Al = (pl x 130 – 30)/100 x K x F (5) 
 
w których: 
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Al – potrącenie, [PLN] 
pl – wartość przekroczenia w dół wartości dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy 14, na podstawie 
zawartości podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru , niedobór poniżej wartości dopuszczalnej, 
[%] 
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t]; 
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem, [m2] lub odpowiednia ilość materiału, [t]. 
 
Tablica 26. Tabelaryczne przedstawienie wartości parametru A’ [%] jeżeli pl ≤ 0,3 to A’= pl x 30; jeżeli pl > 0,3 to 
 

 
 
Tablica 27. Tabelaryczne przedstawienie wartości parametru A’ 
 

 
 
Potrącenie można obliczyć zarówno na podstawie wartości średniej z wszystkich wartości jednostkowych, jak i na podstawie sumy 
potrąceń częściowych dokonanych na podstawie wartości pojedynczego wyniku badań. Wyższa wartość jest wartością potrącenia. 
 
8.2.6.5. Niewłaściwe zagęszczenie warstwy 
 
Jeżeli wskaźnik zagęszczenia jest niższy od  wartości dopuszczalnej w niniejszej SST, to potrącenie należy obliczać zgodnie z wzorem 
(7): 
 
Ag = pg2/100 x 3 x K x F (7) 
 
w którym: 
Ag – potrącenie, [PLN] 
pg – wartość przekroczenia w dół wartości dopuszczalnej w stosunku do żądanego wskaźnika zagęszczenia, [%] 
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] 
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2] lub odpowiednia ilość materiału [t]. 
 
Tablica 28. Tabelaryczne przedstawienie wartości parametru A’ 
 

 
 
 
8.2.6.6. Niewłaściwa równość 
 
Potrącenie za nierówności mierzone metodą łaty i klina jest obliczane według wzoru: 
A r = ∑ P2r x (80 x K x Fr) (8) 
w którym: 
Ar – potrącenie, [PLN] 
pr – zmierzona nierówność powyżej ustalonej wartości dopuszczalnej, na ocenianym odcinku , [mm/m] 
K – koszt 1 m2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykonawczego łącznie z zastosowanymi narzutami; 
Fr – powierzchnia ocenianego pasa warstwy ścieralnej nawierzchni na długości 50 m. 
W wypadku, gdy wartość ∑ P2r będzie większa od 130 wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 
 
 
8.4. Obmiary i rozliczenia 
 
8.4.1. Uwagi ogólne 
 
Rozliczenie powinno zostać przeprowadzone według grubości warstwy. Zaplata za dodatkowe szerokości, długości, grubości i ilości 
materiałów, wykraczające poza postanowienia poniższych punktów, przysługuje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostało zlecone na 
piśmie przez zleceniodawcę. Wykonawca powinien w porę zgłosić odpowiedni wniosek, jeżeli konieczność wykonania dodatkowych 
ilości pojawi się bez jego winy. Próbki pobrane do rozliczenia należy na żądanie przekazać Zleceniodawcy. 
 
8.4.2. Szerokość 
 
Szerokość wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi do środka linii skosu o założonym 
pochyleniu 2:1 
 
8.4.3. Grubość 
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Pojedynczy pomiar grubości należy wykonywać w punkach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na wykonanej powierzchni. 
Odległość wzdłużna profili pomiarowych powinna wynosić 50 m. W wypadku stosowania rdzeniu wiertniczych może zostać ona 
zwiększona do 200 m. Minimalne liczba punktów pomiarowych wynosi jednak 20. 
Przy pomiarze grubości poprzez pomiar odległości od sznura lub niwelację, dla każdego mierzonego profilu należy zmierzyć po trzy 
punkty na osi jezdni oraz w obydwu zewnętrznych punktach 1/3 połowy jezdni. 
Przy pomiarze grubości za pomocą grubościomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiarów rdzenia, dla każdego profilu należy 
sprawdzać tylko jeden punkt na przemian z prawej strony, na środku i z lewej strony osi jezdni. 
 
8.5. Rozliczenia 
 
8.5.1. Rozliczenie wg grubości 
 
8.5.1.1. Sprawdzenie grubości 
 
Dla wbudowanej warstwy należy wykazać, czy grubość rzeczywista jest zgodna z grubością określoną w dokumentacji projektowej. Za 
grubość przyjmuję się średnią arytmetyczną z wszystkich pomiarów dla danej warstwy na całym odcinku budowy. 
 
8.5.1.2. Podstawa płatności 
 
Cena wykonania 1m2 warstwy ścieralnej i podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- opracowanie receptur, 
- wykonanie odcinka próbnego , 
- wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego bazując na recepcie roboczej zaaprobowanej przez Inżyniera, 
- transport mieszanki na plac budowy, 
- zabezpieczenie krawężników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w trakcie robót, pokryw studni      
  rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, oznakowania stałego, 
- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem, 
- mechaniczne ułożenie mieszanki, 
- mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
- wykonanie i zabezpieczenie złączy i krawędzi, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją, 
- uporządkowanie placu budowy. 
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D - 05.03.26a 
ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ GEOSIATKĄ 

 
1. WSTĘP  
 
1.1.      Nazwa zamówienia: 
 
. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 
11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
 
1.2. Przedmiot STWIORB  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowych przed spękaniami odbitymi dla 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 
8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
  
1.3. Zakres robót objętych STWIORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nowych i 
przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami opóźniającymi powstawanie, w warstwie ścieralnej i wiążącej, spękań 
odbitych zlokalizowanych w miejscach:  
– nieszczelności podbudowy i warstw nawierzchni leżących niżej,  

– szczelin (dylatacji) płyt betonowych,  

– połączeń różnych rodzajów nawierzchni,  

– poszerzeń istniejących nawierzchni.  
Ustalenia STWIORB dotyczą geosiatek z tworzyw sztucznych.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak polietylen, 
polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: 
geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.  
1.4.2 Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi 
(przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi (patrz zał. 1).  
1.4.3 Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepiszczem asfaltowym.  
1.4.4 Pęknięcie odbite - pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące odwzorowaniem istniejących pęknięć i 
nieciągłości warstw w materiale podbudowy, propagowanych w górę w wyniku koncentracji naprężeń i nieciągłości struktury materiału, 
prowadzących do lokalnego przekroczenia wytrzymałości granicznej. (Pęknięcia odbite zwykle występują w nawierzchniach asfaltowych 
posadowionych na podbudowach związanych hydraulicznie lub starych i popękanych nawierzchniach asfaltowych).  
1.4.5 Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robót remontowych przywracających pierwotny stan drogi, z wyłączeniem robót 
konserwacyjnych, porządkowych i innych.  
1.4.6 Zalewa uszczelniająca - specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas stosowanych „na zimno” do 
uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 2.  
2.2. Geosiatka  
Do likwidacji spękań/zabezpieczenia przed spękaniami odbitymi, maja zastosowanie geosyntetyki w postaci siatek przeplatanych z 
włókna szklanego.  
Materiał ten powinien być dodatkowo uzdatniany przez impregnacje bitumami. Ponieważ na materiałach tych układa  
się warstwy bitumiczne na gorąco, zatem tworzywa stosowane do produkcji geosyntetyków musza być odporne na  
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temperaturę. Funkcja siatek polega na stworzeniu membrany (siatka i asfalt), która przejmuje naprężenia skoncentrowane w obrębie 
pęknięcia w niższej warstwie. Membrana odkształcając się w czasie pełzania rozkłada naprężenia na większej powierzchni, co w 
efekcie powinno uniemożliwić lub opóźnić propagacje pęknięcia do warstwy ścieralnej. Siatka oprócz wyżej opisanej funkcji dodatkowo 
częściowo przejmuje naprężenia rozciągające i redukuje ich wielkość wskutek pełzania materiału siatki.  
Siatki powinny spełniać następujące wymagania:  
- siatki przeplatane  
- wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż pasma   ≥  50 kN/m, wszerz pasma  ≥ 50 kN/m 
- wydłużenie przy zerwaniu: ≤ 12,5%,  
- odporność na temperaturę: ≥ 190 °C   
Geosiatka powinna mieć właściwości zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz aprobatą techniczną IBDiM.  

 
Geosiatka może być składowana na placu budowy pod warunkiem, że jest nawinięta na tuleję lub rurę w wodoszczelnej nieuszkodzonej 
folii, którą zaleca się zdejmować przed momentem wbudowania.  
Rolki geosiatki należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie więcej niż trzy rolki jedna na drugiej. Nie 
wolno składować rolek skrzyżowanych oraz wyjątkowo można zezwolić na składowanie rolek nie owiniętych folią przez okres dłuższy 
niż jeden tydzień. Przy składowaniu geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta.  
 
2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki  
Do przyklejenia geosiatki należy stosować:  
a) kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerem, szybkorozpadową wg EmA-99 [14], posiadającą aprobatę techniczną IBDiM; 
zaleca się emulsję K1-70MP,  

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadający aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się asfalty: DE 150 C i DE 250 C.  

 
2.4. Materiały do uszczelnienia pęknięć 

Do uszczelnienia pęknięć i szczelin nawierzchni istniejącej należy stosować:  
– zalewę asfaltową „na gorąco” lub masę uszczelniającą na zimno,  

– ew. gruntownik, sznur uszczelniający itd.,  

 
2.5. Taśmy asfaltowo-kauczukowe  
Przy wykonywaniu robót należy stosować asfaltowo-kauczukowe taśmy samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu 
modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od 1 do 10 m, 
zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.  
Taśmy powinny charakteryzować się:  
 a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,  
 b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2,  
 
 c) dobrą giętkością w temperaturze -  

 d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%,  

 e) odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%,  

 f) odpornością na starzenie się.  
Taśmy służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z pionowo przyciętymi ściankami 
naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej warstwy lub 
mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować przy szerokościach naprawianych do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 
mm) przy szerokościach większych od 4 metrów.  
2.6. Taśmy uszczelniające pęknięcia nawierzchni  
Do przykrywania powierzchniowych pęknięć w nawierzchni, węższych od 5 mm, można stosować dostępne na rynku taśmy 
uszczelniające, będące siatką wzmocnioną warstwą elastomeroasfaltu grubości 1,5 mm i różnej szerokości dostosowanej do wymiarów 
uszkodzonego miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm.  
2.7. Materiały do robót nawierzchniowych  
Materiały do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiadać wymaganiom STWIORB właściwym dla ustalonego 
rodzaju nawierzchni, przykrywającego geosiatkę, np. betonu asfaltowego [7].  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.  
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą  
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do 
naprawy, takiego jak:  
– przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające urządzenia, do przycięcia krawędzi 
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie 
zbliżonych do prostokątów),  
– sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,  
– szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów 
stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć 
oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych,  
 
walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach 
samochodowych,  
– odkurzacze przemysłowe.  
 
3.3. Sprzęt do frezowania  
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość.  
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Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i 
podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane 
mechanicznie.  
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za 
zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu:  
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,  

b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.  
Do poszerzania pęknięć w nawierzchni zaleca się stosować frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub tarczowymi, zapewniające 
wykonanie poszerzeń zgodnie z przebiegiem pęknięcia, o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości i szerokości, o pionowych 
ściankach bocznych.  
3.4. Układarki geosiatek  
Do układania geosiatek na podłożu można stosować układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosiatki ze szpuli.  
3.5. Skrapiarki  
W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do większości robót 
można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku 
lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2). 
3.6. Inny sprzęt  
Pozostały sprzęt stosowany do robót powinien odpowiadać wymaganiom STWIORB, wymienionych w niniejszej specyfikacji.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
4.2. Transport geosiatek 

Geosiatki należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na celu zabezpieczenie 

geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a także zabezpiecza 
składowaną geosiatkę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Podczas 

transportu należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny być ułożone poziomo, 
nie więcej niż w trzech warstwach. W czasie wyładowywania geosiatki ze środka transportu nie należy 

dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Przy transporcie geosiatki należy 

przestrzegać zaleceń producenta.  
4.3. Transport innych materiałów  
Transport pozostałych materiałów powinien odpowiadać wymaganiom STWIORB, wymienionych w niniejszej specyfikacji.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.  
5.2. Zasady wykonywania robót  
Konstrukcja i sposób zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną, SST i ustaleniami producenta geosiatek. W przypadku braku wystarczających danych należy korzystać z ustaleń podanych 
w niniejszej specyfikacji.  
Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spękaniami odbitymi, mogą występować następujące czynności:  
– rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym frezowaniem istniejącej 
nawierzchni asfaltowej,  

– wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni zalewą asfaltową,  

– oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ułożenia geosiatki,  

– skropienie lepiszczem,  

– ułożenie geosiatki i przymocowanie jej do podłoża,  

– ułożenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na całej szerokości jezdni.  
 
5.3. Rozebranie nawierzchni  
Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.  
5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułożenia geosiatki  
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułożenia geosiatki, zakłada:  
– dokładne usunięcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń, nie będących integralną jej częścią (takich jak: luźne kawałki i 
odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawałki błota, gliny itp.);  

– oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą szczotką) do stanu, w którym zapewnione 
zostanie pozostawienie na podłożu starej nawierzchni jedynie elementów związanych w sposób trwały;  

– bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, powierzchni bocznych i dna;  

– odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają warunki miejscowe, strumieniem sprężonego 
powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o możliwie dużym wydmuchu powietrza;  

– zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem;  

– uzupełnienie starego podłoża mieszanką mineralno-asfaltową w miejscach, gdzie występują znaczne jego ubytki (wskazane jest 
również pokrycie ich powierzchni ciekłą substancją wiążącą);  

– powtórne odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem.  
 
5.5. Ułożenie geosiatki  
5.5.1 Czynności przygotowawcze  
Sposób naprawy nawierzchni geosiatką powinien odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej.  
Ułożenie geosiatki powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych 
danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu.  
Folię, w którą są zapakowane rolki geosiatki, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej 
szerokości rolki można ją przeciąć piłą. Szerokość po przycięciu powinna umożliwić połączenie sąsiednich pasm siatki z zakładem. 
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Początkowo nie należy wykonywać wcięć na wpusty uliczne i studzienki, gdyż należy je wykonać dopiero po naciągnięciu i 
zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki należy rozłożyć wzdłuż odcinka drogi, na którym będą prowadzone prace.  
Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, na przygotowanym podłożu. Przy większym zakresie robót zaleca się 
wykonanie projektu (rysunku), ilustrującego sposób układania i łączenia rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do podłoża itp.  
Geosiatkę można układać ręcznie lub za pomocą układarki przez rozwijanie ze szpuli.  
Wszystkie siatki muszą być ułożone na powierzchni równej lub wyrównanej warstwą profilującą; równość powierzchni jest warunkiem 
integralności całego układu. Nierówności takie jak koleiny lub wyżłobienia o głębokości większej niż 10 mm powinny być wypełnione, a 
wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunięte lub spłukane wodą.  
Nierówności mierzone w kierunku podłużnym i poprzecznym, pod 4-metrową łatą, nie powinny być większe od 5 mm. 
5.5.2 Sposób ułożenia geosiatki  
Układanie geosiatek plecionych przewiduje następujące czynności, jeśli dokumentacja projektowa, SST lub zalecenie producenta nie 
przewiduje inaczej:  
– geosiatki powinny być układane na powłoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilości określonej przez producenta, np. 
400-450 g/m2; skropienie lepiszczem powinno odpowiadać wymaganiom STWIORB D-04.03.01 [3],  

– geosiatkę rozwija się i układa bez sfalowań na przygotowanej powierzchni, wstępnie naprężając w czasie układania przez 
podnoszenie rolki i naciąganie siatki,  

– siatki plecione rozłożone z rolki wzdłuż osi przymocowuje się na początku kołkami stalowymi wbijanymi w dolną warstwę, ew. śrubami 
z nakrętką osadzonymi wewnątrz kołków,  

– geosiatki łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 150 
mm. W celu połączenia zakładów pasm geosiatki zaleca się ją skropić lepiszczem w ilości 300 g/m2,  

– geosiatki napręża się przy użyciu urządzenia naciągającego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydłużenia max. 0,2% lub 200 mm 
na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej pracy siatki w nawierzchni oraz uniknięcie przesunięcia lub sfalowania podczas 
układania na niej mieszanki przez rozściełarkę,  

– po naprężeniu siatki można w niej wyciąć otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostało 10 cm do obrysu tych urządzeń,  

– jeżeli geosiatki układane są na spoinach, brzeg siatki powinien być przesunięty w stosunku do spoiny o min. 500 mm,  

– przy promieniach krzywizny większych od 600 m geosiatki układa się bez specjalnych zabiegów. Na odcinkach, gdzie promienie 
krzywizn są mniejsze od 600 m, ułożenie geosiatek powinno być dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie 
krawędzi stalowymi kołkami.  
 
Przy stosowaniu geosiatek ciągnionych obowiązują następujące różnice wykonawcze:  
– ilość emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadać wymaganiom producenta i np. wynosić 1400-2000 g/m2,  

– początek siatki umocowuje się przy zastosowaniu perforowanej taśmy stalowej i stalowych kołków wbitych do dolnej warstwy 
bitumicznej przy pomocy specjalnego urządzenia; odstęp pomiędzy kołkami wynosi 1-2 oczek siatki, zależnie od twardości nawierzchni,  

– geosiatki zaleca się układać na dłuższym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek połączonych ze sobą przy pomocy łączników zaciskowych na 
zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm,  

– siatka powinna być naprężona i utrzymana w poziomie, bez sfalowań. Rozciąganie przeprowadza się stopniowo, aż do wydłużenia 
max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Następnie krawędź geosiatki przymocowuje się do warstwy dolnej przy pomocy kołków stalowych, a 
włókna podłużne łączy się z kolejną siatką przy pomocy łączników zaciskowych.  
 
5.5.3 Zalecenia uzupełniające (wg [15])  
W wypadku układania geosiatki na górnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna 

a 
być czysta - wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. powinny zostać usunięte przed skropieniem. Części geosiatki 
zanieczyszczone smarami i olejami należy wyciąć. Miejsca te należy powtórnie skropić wraz z brzegiem otaczającej geosiatki, a 
następnie wkleić w nie prostokątną łatę z geosiatki o wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem około 0,10 m.  
Jeśli stosowany jest elastomeroasfalt upłynniony, zawierający rozpuszczalnik, to geosiatkę należy rozkładać po odparowaniu 
rozpuszczalnika. Jeśli używana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatkę należy rozkładać po rozpadzie emulsji i odparowaniu 
wody.  
Przed ułożeniem warstwy asfaltowej na ułożonej geosiatce należy naprawić miejsca odklejone, fałdy i rozdarcia geosiatki.  
Niedopuszczalne jest układanie warstwy geosiatki na pęknięciach o nieustabilizowanych krawędziach.  
Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie może być mokra, rozkładana na mokrej powierzchni lub 
pozostawiona na noc bez przykrycia warstwą asfaltową.  
Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia geosiatki do podłoża. Jeśli uzyskanie tego nie jest możliwe z jakiegokolwiek 
powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z zastosowanie tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie może być 
powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenia warstw).  
Powstałe fale siatki można, za zgodą Inżyniera, zneutralizować, posypując siatkę mieszanką mineralno-asfaltową drobnoziarnistą, np. 
grubości 5 mm, a następnie ostrożnie ją ubijając.  
Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i 
przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gorąco, temperatura powietrza powinna być nie 
niższa niż 15

0
 C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna być nie niższa niż 10

0 
C. 

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłożonej geosiatce. Wyjątkowo może odbywać się jedynie ruch technologiczny. Wówczas 
pojazdy powinny poruszać się z małą prędkością, bez gwałtownego przyśpieszania, hamowania i skręcania.  
5.6. Układanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej  
Warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca się układać natychmiast po ułożeniu geosiatki. Na rozwiniętą geosiatkę należy 
najechać tyłem od czoła i rozkładać mieszankę zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich STWIORB, W czasie układania 
warstw nawierzchni rozkładarka i pojazdy muszą poruszać się ostrożnie, bez gwałtownej zmiany prędkości i kierunku. Zabrania się 
gwałtownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce.  
Ręczne układanie warstwy lub warstw nawierzchni na małych powierzchniach powinno być wykonane przy pomocy łopat i listwowych 
ściągaczek oraz listew profilowych.  
Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.  
 
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” [1] pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp.),  

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,  

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.  
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatką powierzchni nawierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody),  

− wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni i równość podłoża,  

− skropienie lepiszczem podłoża,  
 
− ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych,  

− rozłożenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoża i wycięciem otworów na studzienki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z geosiatką obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  

− dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,  

− wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie zaleceniami Inżyniera, obejmującej roboty 
rozbiórkowe, wypełnienie spękań, oczyszczenie podłoża, skropienie lepiszczem, rozłożenie geosiatki, ułożenie nawierzchni asfaltowej, 
itp.,  

− pomiary i badania laboratoryjne,  

− odtransportowanie sprzętu z placu budowy.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1. Ogólne 
specyfikacje 
techniczne 
(OST) 1. 

 
D-M-00.00.00 

 
Wymagania ogólne  

2. D-01.02.04 
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów (podspecyfikacja w zbiorze 
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)  

3. D-04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podspecyfikacja w zbiorze 
D- dbudów oraz oczyszczenie i 
skropienie)  

4. D-  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

5. D-04.08.01 
Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi (podspecyfikacja 
w zbiorze D-04.08.00 Wyrównanie podbudowy)  

6. D-05.03.04a Wypełnienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego  

7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”)  

9. D-05.03.15 
Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni bitumicznych  

10. D-05.03.16 
Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni betonowych  

11. D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych  

12. D-05.03.18 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych  
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D.04.05.05 
WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB WAPNEM 

 
1. WSTĘP  
 
1.1.      Nazwa zamówienia: 
 
. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 
11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
 
1.2. Przedmiot STWIORB  
 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża 
z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Grunt – materiał pochodzenia naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych składników.  
1.4.2 Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – zagęszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w 
optymalnych ilościach, a w razie potrzeby dodatkowych składników, która wiąże i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.  
1.4.3 Grunt stabilizowany cementem – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni cement.  
1.4.4 Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni 
hydrauliczne spoiwo drogowe.  
1.4.5 Grunt stabilizowany granulowanym żużlem wielkopiecowym – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni 
granulowany żużel wielkopiecowy.  
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1.4.6 Grunt stabilizowany popiołami lotnymi – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym podstawowym składnikiem spoiwa jest 
popiół lotny, krzemionkowy lub wapienny popiół lotny.  
1.4.7 Grunt stabilizowany wapnem – zagęszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych ilościach, 
charakteryzującą się poprawą natychmiastową właściwości użytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntów i/lub zwiększenie 
nośności i/lub zmniejszenie plastyczności.  
1.4.8 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem – warstwa wykonana z 
gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem. 
Pozostałe określenia podstawowo stosowane w niniejszych STWiORB zostały podane w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne” oraz odpowiednich Polskich Normach.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Poszczególne 
rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Dodatkowo wymaga się: wraz z deklaracją właściwości użytkowych spoiwa hydraulicznego lub wapna, powinna być dostarczona karta 
charakterystyki o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.  
Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiącego mieszaninę niebezpieczną według rozporządzenia REACH, powinno być zgodne z 
wymaganiami Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.450) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  
2.2. Rodzaje materiałów wchodzących w skład gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  
2.2.1 Grunt  
2.2.1.1 Grunty do stabilizacji wapnem  
Do stabilizacji wapnem nadają się grunty spoiste zawierające minerały ilaste, które wchodzą w reakcję z dodanym wapnem. Grunty do 
stabilizacji wapnem powinny spełniać wymagania podane w Tabeli 1. Grunty nie powinny zawierać siarczanów ani innych substancji, 
które mogłyby spowodować pęcznienie, co po dodaniu wapna mogłoby spowodować pęcznienie mieszanki w stopniu przekraczającym 
wartość dopuszczalną podane w pkt. 5.4 niniejszych STWiORB. Przydatność gruntów do stabilizacji wapnem należy ocenić na 
podstawie wyników badań laboratoryjnych. 

 
Tabela 1. Wymagania wobec gruntów przeznaczonych do stabilizacji wapnem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2 Grunty do stabilizacji cementem  
Do wykonania stabilizacji cementem nadają się grunty spełniające wymagania podane w Tabeli 2. Przydatność gruntów do stabilizacji 
cementem należy ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych.  
 
Tabela 2. Wymagania wobec gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 
 
 
  

Lp.  Właściwości gruntu  Wymagania Metoda badania  

1  Uziarnienie  
ziaren przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m), nie 
mniej niż:  
ziaren przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m), 
powyżej  
ziaren przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m), 
powyżej  
cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej  

100 
85 
50 
20 

PN-B-04481  

2  Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż:  40 PN-B-04481  

3  Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż:  15 PN-B-04481  

4  Odczyn pH  od 5 do 8 PN-B-04481  

5  Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż:  2 PN-B-04481  

6  Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), 
nie więcej niż:  

1 PN-B-06714-28  

 

Lp. Właściwości gruntu  Wymagania Metoda badania  

1 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie mniej niż  7 PN-B-04481  

2 Zawartość ziaren większych od # 40 mm, % (m/m), nie 
więcej niż  

15 PN-B-04481  

3 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż  10 PN-B-04481  

4 Wskaźnik piaskowy, nie więcej niż  30 BN-8931-01  
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Grunty niespełniające wymagań określonych w Tabeli 2 mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, 
wapnem, popiołami lotnymi. Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem pod warunkiem użycia specjalnych maszyn lub wstępnego ulepszenia wapnem.  
Do stabilizacji cementem zaleca się użycie gruntów o:  
– wskaźniku piaskowym od 20 do 50,  
– zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm – co najmniej 30 %,  

– zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm – nie więcej niż 15 %.  
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego 
cementem. Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 niniejszych STWiORB.  
2.2.1.3 Grunty do stabilizacji popiołami lotnymi  
Do wykonania stabilizacji popiołami lotnymi nadają się grunty mało i średniospoiste spełniające wymagania podane w Tabeli 3. 
Przydatność gruntów do stabilizacji popiołami lotnymi należy ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych. 
 
                    
                       Tabela 3. Wymagania wobec gruntów przeznaczonych do stabilizacji popiołami lotnymi 

Lp. Właściwości gruntu  Wymagania Metoda badania  

1 Uziarnienie:  
ziaren przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m)  
ziaren przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m), nie mniej 
niż  
ziaren przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m), nie mniej 
niż  
cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), nie więcej niż  

100 
85 
50 
20 

PN-B-04481  

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż  40 PN-B-04481  

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m)  od 3 do 20 PN-B-04481  

4 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż  5 PN-B-04481  

5 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie 
więcej niż  

1 PN-B-06714-28  

 
 
Grunty o wskaźniku plastyczności mniejszym od 3 można doziarnić gruntem spoistym lub stosować dodatki ulepszające: cement, 
chlorek wapniowy lub wodorotlenek sodu.  
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego 
popiołami lotnymi. Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji popiołami lotnymi wtedy, gdy wyniki wytrzymałości na ściskanie 
próbek gruntu stabilizowanego są zgodne              z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 niniejszych STWiORB.  
2.2.1.4 Grunty do stabilizacji granulowanym żużlem wielkopiecowym  
Do stabilizacji granulowanym żużlem wielkopiecowym nadają się grunty o właściwościach podanych w Tabeli 4 i o krzywej uziarnienia 
leżącej w obszarze określonym na Rysunku 1. Przydatność gruntów do stabilizacji wielkopiecowym żużlem granulowanym należy 
ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych. 
 
                     Tabela 4. Wymagania wobec gruntów przeznaczonych do stabilizacji granulowanym żużlem wielkopiecowym 
 

Lp. Właściwości  Wymagania Metoda badania  

1 Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż:  35 BN-8931-01  

2 Zawartość części organicznych, barwa 
cieczy nie ciemniejsza niż:  

wzorcowa PN-B-06714-26  

3 Zawartość ziaren poniżej 0,075 mm, % 
(m/m), nie więcej niż:  

8 PN-B-06714-15  

 
2.2.1.5 Grunty do stabilizacji hydraulicznym spoiwem drogowym  
Właściwości użytkowe konkretnego hydraulicznego spoiwa drogowego decydują o jego przeznaczeniu do wykonania stabilizacji 
określonych rodzajów gruntów. Przydatność gruntów do stabilizacji hydraulicznym spoiwem drogowym należy ocenić na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych. Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji hydraulicznym spoiwem drogowym wtedy, gdy wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 niniejszych STWiORB.  
2.2.2 Spoiwa hydrauliczne  
2.2.2.1 Cement do stabilizacji gruntu cementem powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1.  
2.2.2.2 Granulowany żużel wielkopiecowy do stabilizacji gruntu granulowanym żużlem wielkopiecowym powinien spełniać wymagania:  
– PN-EN 15167-1 w przypadku stosowania granulowanego żużla wielkopiecowego mielonego,  

– PN-EN 14227-2 Załącznik A w przypadku stosowania granulowanego żużla wielkopiecowego częściowo zmielonego.  
 
2.2.2.3 Popiół lotny, krzemionkowy lub wapienny do stabilizacji gruntu popiołem lotnym powinien spełniać wymagania PN-EN 14227-4.  
2.2.2.4 Hydrauliczne spoiwo drogowe do stabilizacji gruntu hydraulicznym spoiwem drogowym powinno spełniać wymagania:  
– PN-EN 13282-1 w przypadku stosowania hydraulicznego spoiwa drogowego szybko wiążącego,  

– PN-EN 13282-2 w przypadku stosowania hydraulicznego spoiwa drogowego normalnie wiążącego.  
 
Hydrauliczne spoiwo drogowe do stabilizacji gruntu, które jako wyrób budowlany jest dopuszczone do stosowania na podstawie 
europejskiej oceny technicznej lub krajowej oceny technicznej lub aprobaty technicznej, powinno spełniać wymagania podane w 
dokumencie dopuszczającym.  
2.2.3 Wapno  
Do stabilizacji gruntu wapnem należy stosować wapno wapniowe 90 oznaczone symbolem CL90 lub wapno wapniowe 80 oznaczone 
symbolem CL80 spełniające wymagania PN-EN 459-1, które może być w postaci (jako produkt): wapna palonego lub wapna 
hydratyzowanego. Wymagania w odniesieniu    do właściwości użytkowych wapna palonego, takich jak:  
– reaktywność, wymagania: R4,R5 – CL90; R3,R4 – CL80,  
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– rozkład wielkości ziaren, wymaganie P1 lub P4.  
 
2.2.4 Dodatki i aktywatory  
Jako dodatki i aktywatory mogą być stosowane materiały, które regulują przebieg reakcji hydraulicznej i/lub poprawiają urabialność 
mieszanki gruntowo-spoiwowej.  
2.2.5 Woda  
Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji gruntu stabilizowanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 
1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
– mieszarek stacjonarnych,  

– rozkładarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,  

– równiarki lub spycharki do spulchnienia gruntu,  

– przewoźne zbiorniki na wodę, z urządzeniami do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  

– walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,  

– płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.  
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentów lub propozycji 
Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów  
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Spoiwo hydrauliczne lub wapna luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach) w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem, zgodnie z prawem przewozowym.  
Woda może być dostarczana przewoźnymi zbiornikami - cysternami wody.  
Inne materiały stosowane do wytwarzania mieszanek należy przewozić w sposób zalecony przez producentów lub dostawców, nie 
powodując pogorszenia ich walorów użytkowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku braku wystarczających danych można 
korzystać z ustaleń podanych w niniejszych STWiORB.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
– roboty przygotowawcze,  

– projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,  

– odcinek próbny,  

– wykonanie warstwy ulepszonego podłoża w technologii mieszania na miejscu lub z wykorzystaniem mieszarek stacjonarnych.  
 
5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań Inżyniera/Inspektora Nadzoru:  
– ustalić lokalizację robót,  

– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  

– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,  

– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,  

– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.  
 
5.4. Przygotowanie podłoża – dotyczy mieszanki z wytwórni  
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  
Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami 
określonymi w niniejszych specyfikacjach.  
5.5. Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym, projekt składu gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem wraz z wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników. Inżynier/Inspektor Nadzoru akceptuje lub odrzuca przedłożone dokumenty po ich sprawdzeniu oraz zaopiniowaniu przez 
Laboratorium Zamawiającego, właściwe terenowo Laboratorium Drogowe.  
Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem polega na ustaleniu niezbędnej zawartości spoiwa hydraulicznego lub wapna 
pozwalającej uzyskać podane w Tabeli 5 wymagania wobec gruntu stabilizowanego, zgodne z wymaganiami Katalogu Typowych 
Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych 2014 oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014. 
Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 13286-41 na próbkach zagęszczonych metodą wg PN-EN 
13286-50 w formach walcowych H/D=1 (H/D=0,8÷1,21). Sposób pielęgnacji próbek oraz czas określania wytrzymałości na ściskanie 
należy dostosować do właściwości zastosowanego spoiwa.  
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Pęcznienie objętościowe Gv gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem oznaczone wg PN-EN 13286-49 nie powinno 
przekraczać 5 %.  
Wskaźnik nośności natychmiastowej oznaczony wg PN-EN 13286-47 gruntu stabilizowanego wapnem powinien być – kategoria IPI10.  
Stopień rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym oznaczony wg PN-EN 13286-40 – 
kategoria P60.  
5.6. Odcinek próbny  
Przed planowanym rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  
– stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem jest właściwy,  

– sprawdzenie w warunkach budowy przydatność zastosowanych spoiw do ulepszenia gruntów,  

– sprawdzenia dokładności rozsypywania spoiwa na jednostkę powierzchni warstwy,  

– określenia grubości warstwy ulepszanego podłoża w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu,  

– ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  

– sprawdzenia nośności warstwy ulepszonego podłoża.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na 
budowie. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
5.7. Wykonanie w technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych  
Mieszankę o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) 
stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania gruntu i spoiwa oraz objętościowego dozowania wody.  
Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed 
segregacją i nadmiernym wysychaniem.  
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna 
zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. 
Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.  
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. 
Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora.  
Zagęszczanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem należy prowadzić przy użyciu walców 
ogumionych, a w końcowej fazie walców stalowych. Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, 
muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę warstwy na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu warstwy ulepszanego podłoża w 
sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.  
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez 
zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane 
na koszt Wykonawcy.  
Po wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem należy zabezpieczyć ją 
przed wyparowaniem wody. Sposoby pielęgnacji wykonanej warstwy ulepszonego podłoża zaproponowane przez Wykonawcę muszą 
być zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Badania i pomiary dzielą się na:  
– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru,  

– badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.  
 
W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.  
Badania obejmują:  
– pobranie próbek,  

– zapakowanie próbek do wysyłki,  

– transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,  

– przeprowadzenie badania,  

– sprawozdanie z badań.  
 
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania, czy jakość wykonanych Robót 
jest zgodna z postawionymi wymaganiami.  
Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym 
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. 
Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.  
Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien być:  
– nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowę materiałów,  

– dla wykonanej warstwy być nie mniejszy niż określony zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych określony w Tabeli 6 i 7.  
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Tabela 6. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań ze strony Wykonawcy przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 
 

l.p. Rodzaj badań i pomiarów  

Częstotliwość badań i pomiarów 

Minimalna ilość badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia na jedno 
badanie [m2]  

1 Wilgotność gruntu oraz gruntu ze 
spoiwem  

2  600  

2 Jednorodność i głębokość wymieszania 
oraz stopień rozdrobnienia  

2  600  

3 Ilość dozowanego spoiwa  
na 1 m2 powierzchni warstwy  

2  600  

4 
Wytrzymałość na ściskanie 

1 seria próbek (min. 3 próbki) na każde 3000 m2 wbudowanej 
warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na dziennej działce roboczej 

5 Wskaźnik zagęszczenia  2  600  

6 Nośność warstwy 3 razy na każde 2000 m2 

 
 
Tabela 7. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań ze strony Wykonawcy dla wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z gruntu 
stabilizowanego    spoiwem hydraulicznym lub wapnem 
 

Lp.  Cecha mierzona  Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Grubość  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2  

2  Szerokość  10 razy na 1 km  

3  Równość podłużna  w sposób ciągły planografem lub co 20 m łatą na każdym pasie ruchu  

4  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

5  Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km  

6  Rzędne wysokościowe i ukształtowanie 
w planie  

dla każdej jezdni co 25 m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach  
w osi jezdni i na jej krawędziach  

 
 
Dopuszczalne tolerancje wobec poszczególnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano w Tabeli 8.  
 
Tabela 8. Dopuszczalne tolerancje wobec poszczególnych cech geometrycznych wykonanej warstwy 
 
 

Lp.  Cecha mierzona  Tolerancja  

1  Szerokość warstwy  +10 cm / - 5 cm  

2  Nierówności podłużne lub poprzeczne mierzone 4-metrową łatą  15 mm  

3  Spadki poprzeczne  ± 0,5 %  

4  Rzędne wysokościowe  - 2 cm, + 0 cm  

5  Ukształtowanie osi w planie  ± 5 cm  

6  Grubość warstwy  ± 10 %  

 
 
 
6.3. Badania i pomiary kontrolne  
Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
zastosowanych materiałów oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie.  
Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inżynier/Inspektor 
Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium 
Zamawiającego.  
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są 
wykonywane przez Laboratorium Zamawiającego.  
Strony Kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy 
tzn. dziennej działki roboczej. 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.  
6.5. Badania i pomiary arbitrażowe  
Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne, 
akredytowane laboratorium, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
stron.  
W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża Inżynier/Inspektor Nadzoru po 
wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.  
6.6. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
– uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające zastosowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych oraz karty charakterystyki dotyczące stosowanego spoiwa,  

– wykonać badania gruntu,  

– opracować receptę laboratoryjną gruntu stabilizowanego spoiwem.  
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań i receptę laboratoryjną gruntu stabilizowanego spoiwem Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Inżynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza receptę po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i 
pomiarów na odcinku próbnym.  
6.7. Badania w czasie robót  
6.7.1 Sprawdzenie wilgotności dostarczowej mieszanki  
Wilgotność najpierw należy sprawdzać dla samego gruntu rozdrobnionego w celu określenia potrzebnej ilości wody, a następnie dla 
gruntu ze spoiwem w celu sprawdzenia prawidłowości jej zawilgocenia lub dostarczonej mieszanki  
6.7.2 Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie oznacza się wg PN-EN 13286-41 na próbkach walcowych H/D=1 (H/D= 8,0÷1,21) zagęszczonych metodą 
Proctora zgodnie z PN-EN 13283-50. Próbki do badań należy pobierać z miejsc losowo wybranych na warstwie przed zagęszczeniem 
gruntu wymieszanego z spoiwem. Próbki w liczbie min. 3 sztuki należy przechowywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów spoiw. Badanie wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić po czasie dostosowanym do 
charakterystyki użytego spoiwa. Próbki należy badać po: 7 dniach (w przypadku wapna), 28 dniach (w przypadku cementu), 42 dniach 
(w przypadku popiołów lotnych), 90 dniach (w przypadku granulowanego żużla wielkopiecowego). Wyniki wytrzymałości na ściskanie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Tabeli 5 niniejszych STWiORB w odniesieniu do określonego rodzaju spoiwa.  
6.7.3 Sprawdzenie zagęszczenia warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem  
Zagęszczenie warstwy ulepszonego podłoża należy sprawdzać co najmniej dwa razy na dziennej działce roboczej oznaczając wskaźnik 
zagęszczenia Is zgodnie z BN-8931-12. Badanie wskaźnika zagęszczenia Is należy przeprowadzić bezzwłocznie po zakończeniu 
zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia Is nie powinien być mniejszy niż 1,00.  
Dopuszcza się pośrednie sposoby sprawdzenia zagęszczenia warstwy ulepszonego podłoża, które również należy stosować 
bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania warstwy. Pośrednie sprawdzenie zagęszczenia warstwy może być przeprowadzone na 
podstawie:  
– postępowania opartego na metodzie obciążenia płytą zgodnie z wymaganiami PN-S-02205, reguła orzekania zgodności z 
wymaganym zagęszczeniem - wskaźnik odkształcenia Io (Io= E2/E1) nie większy niż 2,2, częstotliwość badań wg Tabeli 6 Lp.5.  

– badania lekką płytą dynamiczną spełniającą wymagania TP BF-StB Teil B 8.3, reguła orzekania zgodności z wymaganym 
zagęszczeniem i częstotliwość badań – zgodnie z ZTV E-StB 17.  
 
6.7.4 Sprawdzenie nośności warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem  
Nośność warstwy ulepszonego podłoża należy sprawdzać oznaczając wtórny moduł odkształcenia przez obciążenie płytą zgodnie z 
PN-S-02205 w trzech miejscach na dziennej działce roboczej. Badanie powinno być wykonane nie później niż po 72 godzinach od 
ukończenia zagęszczania warstwy ulepszonego podłoża.  
Wtórny moduł odkształcenia E2 nie powinien być mniejszy niż 50 MPa w przypadku dróg o kategorii ruchu KR3-KR7. Dla dróg o 
kategorii ruchu KR1-KR2 wymagana wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna być określona w dokumentacji projektowej.  
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przeciwwagi do badań nośności płytą VSS podczas badań kontrolnych.  
6.7.5 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym lub wapnem  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań niniejszych STWiORB 
określonych w pkt. 6 powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru programu naprawczego.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podłoża.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.  
Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz 
badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.  
8.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w STWiORB i opracowanych na ich 
podstawie STWiORB), to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu 
naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 
niniejszego STWiORB), a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na 
trwałość lub przedstawić sposób naprawienia wady.  
Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.  
W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i 
roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na 
właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.  
Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo 
wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 warstwy ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:  
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

– oznakowanie robót,  

– wyrównanie i zagęszczenie podłoża  

– dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,  

– dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  
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– ułożenie warstwy  

– zagęszczenie warstwy,  

– pielęgnacja wykonanej warstwy  

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  

– odwiezienie sprzętu.  

– zawiera wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje:  
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych,  

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne 
wytyczenie robót itd.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  

2. PN-EN 459-1 Wapno Budowlane. Wymagania  

3. 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  

4. PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybko wiążące. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności  

5. PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące. Skład, wymagania i 
kryteria zgodności  

6. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określenia gęstości i zawartości wody. 
Zagęszczanie metodą Proctora  

7. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na 
ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym  

8. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metody badań dla nośności, kalifornijski 
wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego  

9. PN-EN 13286-48 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 48: Metoda badawcza określania stopnia 
rozdrobnienia  

10. PN-EN 14227-2 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 2: Mieszanki żużlowe  

11. PN-EN 14227-4 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych 
spoiwem hydraulicznym  

12. PN-EN 14227-15 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie  

13. PN-EN 15167-1 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie. Część 1: Definicje, 
specyfikacje i kryteria zgodności  

14. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

15. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

16. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

17. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  

18. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  

19. BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

20. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

21. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
 
10.2. Inne dokumenty  
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z późn. zmianami); ostatni tekst jednolity - 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266)  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.)  

3. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

5. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 2002.  

6. ZTV E-StB 17 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, FGSV nr 599, 2017  

7. TP BF-StB - Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau - Teil B 8.3: Dynamischer Plattendruckversuch mit 
Leichtem Fallgewichtsgerät, FGSV-Nr. 591/B 8.3, 2012  

8. TP BF-StB - Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau - Teil B 8.4: Kalibriervorschriften für das Leichte und das 
Mittelschwere Fallgewichtsgerät (PDF), FGSV-Nr. 591/B 8.4PDF, 2016  

9. Soil treatment with lime and/or hydraulic binders. Application to the construction of fills and capping layers, Technical Guide, LCPC, 
2004  
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D.04.05.01 
PODBUDOWA I WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM 

 
 
 

1. WSTĘP  
 
1.1.      Nazwa zamówienia: 
 
. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 
11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
 
1.2. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 
cementem  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z 
mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji 
hydraulicznych.  
1.4.2 Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i 
cementu; wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.  
1.4.3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub 
sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  
1.4.4 Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub 
sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża.  
1.4.5 Warstwa mrozoochronna – warstwa zawierająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami odziaływania mrozu.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Symbole i skróty dodatkowe  
% - m/m procent masy,  
NR - brak konieczności badania danej cechy, brak wymagania,  
CBR - kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%),  
D - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  
H/D - stosunek wysokości do średnicy próbki.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku 
zmiany pochodzenia materiału należy opracować nowe Badanie Typu zgodnie z normą i ponownie przedstawić do akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Wyroby budowlane powinny odpowiadać wymaganiom właściwej specyfikacji technicznej (normy, Krajowej/Europejskiej Oceny 
Technicznej, aprobaty technicznej) oraz posiadać wszelkie wymagane przepisami dokumenty (np. DWU/KDWU, Certyfikat Zgodności 
ZKP/Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, Karta Charakterystyki itp.)  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są:  
– kruszywo,  

– cement,  
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– woda zarobowa,  

– ew. dodatki,  

– ew. domieszki.  
 
2.2.1 Kruszywo  
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:  
 a) kruszywo naturalne lub sztuczne,  

 b) kruszywo z recyklingu,  

 c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m.  
 
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej przedstawia tabela 1.  
 
Tabela 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanek związanych cementem 
 

Właściwość  
kruszywa  
  

Metoda  
badania wg 

Wymagania wg PN-EN 13242   dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR7 

Punkt 
PN-EN 13242 

dla kruszywa związanego cementem w warstwie  

podbudowy pomocniczej i 
warstwy mrozoochronnej 

podbudowy zasadniczej 

Frakcje/zestaw sit #  -  4.1–4.2 
Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1  
Wszystkie frakcje dozwolone  

Uziarnienie  PN-EN 933-1 4.3.1 
kruszywo grube: kat. GC 80/20,  
kruszywo drobne: kat. GF 80,  
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.  

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach 
pośrednich  

PN-EN 933-1 4.3.2 Kat. GTCNR  

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu  

PN-EN 933-1 4.3.3 
kruszywo drobne: kat. GTFNR  
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości  

PN-EN 933-3*) 4.4 Kat. FI Deklarowana  Kat. FI50  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu  

PN-EN 933-4*) 4.4 Kat. SI Deklaroowana  Kat. SI55  

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchniach 
przekruszonych lub łamanych oraz 
ziaren całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym  

PN-EN 933-5 4.5 Kat. CNR 

Zawartość pyłów**) w kruszywie 
grubym  

PN-EN 933-1 4.6  Kat. f Deklarowana  

Zawartość pyłów**) w kruszywie 
drobnym  

PN-EN 933-1 4.6  Kat. f Deklarowana  

Jakość pyłów  -  4.7  Brak wymagań  

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego  

PN-EN  
1097-2  

5.2  
Kat. LA60  Kat. LA50  

Odporność na ścieranie kruszyw 
grubych  

PN-EN 1097-1 5.3 
Kat. MDENR  

Gęstość ziaren 
PN-EN 1097-6, 
roz. 7, 8 i 9 

5.4 
Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie  
PN-EN  
1744-1  

6.2  
Kruszywo kamienne: kat. AS0,2  
żużel kawałkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0  

Całkowita zawartość siarki  
PN-EN  
1744-1  

6.3  
Kruszywo kamienne: kat. SNR,  
żużel kawałkowy wielkopiecowy: kat. S2  

Składniki wpływające na szybkość 
wiązania i twardnienia mieszanek 
związanych hydraulicznie  

PN-EN  
1744-1  

6.4.1  
Deklarowana  

Stałość objętości żużla stalowniczego  
PN-EN 1744-1, 
roz. 19.3  

6.4.2.1  
Kat. V5  

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiec. kawałkowym  

PN-EN 1744-1, 
p. 19.1  

6.4.2.2  
Brak rozpadu  

Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiec. 
kawałkowym  

PN-EN 1744-1, 
p.19.2  

6.4.2.3  
Brak rozpadu  

Składniki rozpuszczalne w wodzie  PN-EN 1744-3  6.4.3  
Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych 
przepisów  

Zanieczyszczenia  -  6.4.4  
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących 
pogorszyć wyrób końcowy  

Zgorzel słoneczna bazaltu  
PN-EN 1367-3 i 
PN-EN 1097-2  

7.2  
Kat. SBLA  

Nasiąkliwość  
(Jeśli kruszywo nie spełni warunku 

PN-EN 1097-6, 
roz. 7  

7.3.2  
Kat. W242  
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W242, to należy zba- dać jego 
mrozoodporność wg p. 7.3.3 – wiersz 
poniżej)  

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 mm (Badanie wykonywane tylko 
w przypadku, gdy nasiąkliwość 
kruszywa przekracza WA242)  

PN-EN 1367-1  7.3.3  

Skały magmowe i 
przeobrażo-  
ne: kat. F4  
skały osadowe: kat. F10, 
kruszywa z recyklingu: kat. 
F10 (F25***)  

Kat. F4  

Skład mineralogiczny  -  
Zał. C  
p.C.3.4 

  Deklarowany  

Istotne cechy środowiskowe  -  
Zał. C  
p.C.3.4 

 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  

 

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości  
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych  
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m  
2.2.2 Cement 
Należy stosować cement wg PN-EN 197-1.  
2.2.3 Woda zarobowa  
Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008.  
2.2.4 Dodatki  
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie mieszanki.  
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub popiół lotny pod warunkiem, że 
odpowiada wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-4).  
2.2.5 Domieszki  
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2.  
Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy to uwzględnić przy 
projektowaniu składu mieszanki.  
2.2.6 Dostawy materiałów  
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2.3. Składowanie materiałów  
2.3.1 Składowanie kruszywa  
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami lub frakcjami kruszywa.  
2.3.2 Składowanie cementu  
Przechowywanie cementu dostarczonego luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych, 
silosach) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
– wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie składników wagowe, zbiornik na cement, liczba zasieków 
skorelowana z liczbą użytych kruszyw w mieszance),  

– przewoźne zbiorniki na wodę,  

– układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki,  

– walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,  

– zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.  
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentów lub propozycji 
Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów  
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki 
transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.  
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami – cysternami wody.  
Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując pogorszenia ich walorów 
użytkowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zasady wykonywania robót  
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Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W przypadku braku wystarczających danych można 
korzystać z ustaleń podanych w niniejszym STWiORB.  
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:  

1. roboty przygotowawcze,  

2. projektowanie mieszanki,  

3. odcinek próbny,  

4. wbudowanie mieszanki,  

5. roboty wykończeniowe.  
5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inżyniera/Inspektora Nadzoru:  
– ustalić lokalizację robót,  

– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  

– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,  

– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,  

– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.  
5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki zgodnie z krzywymi przedstawionymi na rys. 1÷5, ilości cementu, 
ilości wody. Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych 
składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub 
warstwy mrozoochronnej.  
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-
EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1 (H/D = 0,8 -1,2). Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg p. 5.5.  
Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne 
mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i 
gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami 
wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszych STWiORB.  
5.4.1 Uziarnienie mieszanki mineralnej  
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się zestaw sit 
podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 
22,4; 31,5; 45,0. 
5.4.2 Zawartość spoiwa  
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia z 
mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych 
wartości przedstawionych                                  w tabeli 2.  
                          Tabela 2. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm  Minimalna zawartość spoiwa, % m/m  

> 8,0 do 31,5  3  

2,0 do 8,0  4  

< 2,0  5  

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z 
mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2.  
 
 
 
5.4.4 Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek  
Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50. Próbki należy przechowywać 
przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w 
wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod 
ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.  
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą Proctora 
zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41.  
5.4.5 Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielęgnacji. Wynik 
wytrzymałości na ściskanie powinien zawierać się w przedziale danej klasy wytrzymałości zgodnie z Tabelą 4.  
W praktyce wykonawczej dopuszcza się stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. 
po 7 lub 14 dniach (Rc7, Rc14).  
5.4.6 Mrozoodporność  
Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie próbki po 28 dniach 
pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji według pkt 5.4.4.  
Wskaźnik mrozoodporności co zc R R − =  
Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem 
przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę 
w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega 
na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2 °C przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2 °C przez 16 godzin. 
Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania 
różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie , Rc należy przyjąć 
średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.  
5.4.7 Szczelność mieszanki  
Szczelność mieszanki przed związaniem definiuje się jako stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne 
przestrzenie między nimi.  
Szczelność należy obliczyć w oparciu o poniższy wzór:  
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C = (γm/100) x (a/γA + b/γB + c/γC …)  
gdzie:  
C - szczelność;  
γm - maksymalna gęstość objętościowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m3);  
γA - gęstość objętościowa ziaren składnika A (Mg/m3);  
γB - gęstość objętościowa ziaren składnika B (Mg/m3);  
γC - gęstość objętościowa ziaren składnika C (Mg/m3);  
a - zawartość składnika A w masie mieszanki (%);  
b - zawartość składnika B w masie mieszanki (%);  
c - zawartość składnika C w masie mieszanki (%);  
Maksymalną gęstości objętościową mieszanki (γm) należy określić zmodyfikowaną metodą Proctora wg PN-EN 13286 2.  
Gęstość ziaren składników (γA, γB, γC, …) należy określić w zależności od wielkości ziaren zgodnie z normą PN-EN 1097- 6 załącznik 
A (gęstość wstępnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7. 
5.5. Odcinek próbny  
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
– stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  

– określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 
zagęszczonej,  

– określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy.  
 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy lub 
warstwy mrozoochronnej.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 100 m.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub warstwy mrozoochronnej po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża  
Podbudowa lub warstwa mrozoochronna z mieszanek związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy temperatura powietrza 
jest niższa od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  
Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i odpowiednimi 
STWiORB.  
Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu tak, aby wyznaczały ściśle linie 
krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki 
kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod 
wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru.  
Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszych STWiORB.  
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót 
przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe, niż co 10 m.  
5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki  
Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w 
wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody.  
Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z PN-EN 14227–1: 2013  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony  
przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.  
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna 
zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. 
Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.  
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. 
Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. Wartość 
maksymalnej gęstości objętościowej mieszanki CBGM powinna być określona na etapie projektowania mieszanki w celu 
przyrównywania do gęstości objętościowej szkieletu CBGM z warstwy. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem 
czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spoin 
roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.  
Oceny zagęszczenia dokonuje się bezpośrednio po zagęszczeniu na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  
W przypadku nawierzchni półsztywnych należy wykonać szczeliny w warstwie podbudowy, zgodnie z KTKNPiP. Nie wykonuje się 
szczelin w podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem w przypadku nawierzchni sztywnych.  
5.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem  
Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji według jednego z 
następujących sposobów:  
 a) skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym EOT/KOT lub aprobatę techniczną,  

 b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i 
zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr,  

 c) przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni,  

 d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni,  
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 e) innymi środkami/zabiegami zaakceptowanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
 
Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 do 10 dni pielęgnacji, a po 
tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
5.9. Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,  

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót,  

– usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Badania i pomiary dzielą się na:  
– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru,  

– badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.  
W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.  
Badania obejmują:  
– pobranie próbek,  

– zapakowanie próbek do wysyłki,  

– transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,  

– przeprowadzenie badania,  

– sprawozdanie z badań.  
 
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania, czy jakość wykonanych Robót 
jest zgodna z postawionymi wymaganiami.  
Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym 
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. 
Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.  
Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien być  nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na 
budowę materiałów i wyrobów budowlanych,  
6.3. Badania i pomiary kontrolne  
Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie.  
Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inżynier/Inspektor 
Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium 
Zamawiającego.  
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenie badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są 
wykonywane przez Laboratorium Zamawiającego.  
Inżynier/Inspektor Nadzoru decyduje o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy 
tzn. dziennej działki roboczej.  
6.5. Badania i pomiary arbitrażowe  
Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne, 
akredytowane laboratorium, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
stron.  
W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża Inżynier/Inspektor Nadzoru po 
wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.  
6.6. Badania i pomiary 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 ZKP/Stałości Właściwości Użytkowych, 
deklarację właściwości użytkowych, KOT/EOT, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru.  
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
6.7. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tabela 8 w pkt 6.2.  
6.8. Badania cech geometrycznych podbudowy i warstwy mrozoodpornej  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tabela 9, w pkt 6.2.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)warstwy mrozoochronnej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 niniejszych STWiORB dały wyniki pozytywne.  
Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz 
badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.  
8.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w STWiORB to Inżynier/Inspektor 
Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron 
kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych STWiORB), a ich wyniki będą pozytywne. 
Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość lub przedstawić sposób naprawienia wady.  
Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.  
W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego  
wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostaną odrzucone. Wykonawca 
wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.  
Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo 
wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:  
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

– oznakowanie robót,  

– wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  

– dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,  

– rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  

– ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych,  

– pielęgnacja wykonanej warstwy,  

– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,  

– uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,  

– roboty wykończeniowe,  

– odwiezienie sprzętu,  

– wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Cena wykonania robót określonych niniejszych STWiORB obejmuje:  
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych,  

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne 
wytyczenie robót itd.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania  

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości  

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu  

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
 
6. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i wymagania  

7. 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  

8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)  

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie  

10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  

11. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności  

12. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  

13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  

14. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw  

15. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym  

16. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i zawartości 
wody – Zagęszczanie metodą Proctora  

17. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na 
ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym  

18. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych 
hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym  
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19. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki związane cementem  

20. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
10.2. Inne dokumenty  
1. 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. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm.)  

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266, z późn. zm.)  
 

D.03.02.01 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
 
1. WSTĘP  
 
1.1.      Nazwa zamówienia: 

       
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 
11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
 
1.2. Przedmiot STWIORB  

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia 

wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  przebudową dróg. 

 
1.3. Zakres stosowania STWIORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy 
budowie, modernizacji i remontach dróg.  
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.  
1.4.2.4 Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.  
1.4.2.5 Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 
odbiornika.  
1.4.2.6 Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.  
1.4.2.7 Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.  
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.  
1.4.3.3 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w 
jeden kanał odpływowy.  
1.4.3.4 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.  
1.4.3.5 Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje 
studzienki połączeniowej.  
1.4.3.6 Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  
1.4.3.7 Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden 
kanał odpływowy.  
1.4.3.8 Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków 
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.  
1.4.3.9 Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.  
1.4.3.10 Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych 
pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.  
1.4.3.11 Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania części ścieków 
opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu.  
1.4.3.12 Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, 
przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.  
1.4.3.13 Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.  
1.4.4 Elementy studzienek i komór  
1.4.4.1 Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory 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 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory 
roboczej.  
1.4.4.3 Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
1.4.4.4 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
1.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.  
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1.4.4.6 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  
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.  
1.5. 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.  
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [26].  
2.2. Rury kanałowe (kolektor oraz przykanalik)  
2.2.1 Kolektor i przykanaliki  
- Rury fi 200 z PE lub PP SN 8 zgodnie z PN lub Aprobatą Techniczną. Stosowane do budowy kanalizacji zewnętrznej,  
- Rury fi 300 z PE lub PP SN 10 zgodnie z PN lub Aprobatą Techniczną. Stosowane do budowy kanalizacji zewnętrznej,  
- Rury fi 400 z PE lub PP SN 10 zgodnie z PN lub Aprobatą Techniczną. Stosowane do budowy kanalizacji zewnętrznej,  
- Rury fi 500 z PE lub PP SN 10 zgodnie z PN lub Aprobatą Techniczną. Stosowane do budowy kanalizacji zewnętrznej,  
- Ława pod rurę – zgodnie z dokumentacją projektową,  
- podsypka, obsypka i zasypka z piasku o wskaźniku różnoziarnistości U≥5,  
2.2.2 Drenaż i sączek  
- sączki w wykopie kanalizacji fi 200 PVC-U SN 4 z filtrem z włókna polipropylenowego,  
- rura drenarska z PVC-U SN 4,  
2.3. Studnie rewizyjne  
Studnie rewizyjne projektuje się z kręgów żelbetowych i pierścieni żelbetowych oraz z włazem:  
- Właz kanalizacyjny (klasa zgodnie z projektem), pokrywa wentylowana;  
- Prefabrykowane pierścienie żelbetowe – należy stosować obowiązkowo, jeżeli studnia znajduje się w jezdni;  
- Prefabrykowane kręgi żelbetowe  
- Prefabrykowana żelbetowa podstawa studni rewizyjnej wraz z kinetą;  
- Uszczelnienie elastyczne - przejście szczelne – wg zaleceń producenta;  
- Ławę należy wykonać z chudego betonu grubości 20 cm. (przy wylotach przepustów beton C12/15 gr. 20 cm + chudy beton gr. 10 cm.  
Elementy betonowe oraz żelbetowe należy wykonać z betonu klasy min. C35/45 o stopniu wodoszczelności W 8, nasiąkliwości <5 %, 
mrozoodporność w wodzie F 150. Wymairy poszczególnych elementów studni należy dobrać wg zaleceń producenta w odniesieniu do 
średnicy wewnętrznej studni rewizyjnej.  
2.4. Studzienki ściekowe  
Studnie wpustowe z kręgów betonowych i pierścieni żelbetowych oraz wpustów:  
- Wpust uliczny krawężnikowo-jezdniowy (w miejscach, gdzie warunki terenowe na to nie pozwalają – jezdniowy) klasy D400;  

- Prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy wew. ∅ 50 cm;  
- Prefabrykowana betonowa podstawa studni wpustowej;  
- ew. prefabrykowana płyta żelbetowa pośrednia;  
- Prefabrykowany zestaw pierścieni żelbetowych - należy stosować obowiązkowo;  
- Ława z chudego betonu grubości 20 cm;  
- Uszczelnienie elastyczne - przejście szczelne.  
Elementy betonowe oraz żelbetowe należy wykonać z betonu klasy min. C35/45 o stopniu wodoszczelności W 8, nasiąkliwości <5 %, 
mrozoodporność w wodzie F 150.  
2.9. Prefabrykowane wloty  
- Prefabrykowane wloty kanalizacji deszczowej z betonu klasy min. C35/45 o stopniu wodoszczelności W 8, nasiąkliwości <5 %, 
mrozoodporność w wodzie F 150.  
- chudy beton – ława pod prefabrykaty,  
2.10. Regulacja wysokościowa studni i wpustów  
- betonowe pierścienie dystansowe  
Elementy betonowe oraz żelbetowe należy wykonać z betonu klasy min. C35/45 o stopniu wodoszczelności W 8, nasiąkliwości <5 %, 
mrozoodporność w wodzie F 150.  
2.5. Składowanie materiałów  
2.5.1 Rury kanałowe  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.  
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  
2.5.2 Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 
MPa.  
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  
2.5.3 Cegła kanalizacyjna  
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami 
umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.  
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być 
ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.  
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.  
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.  
2.5.4 Włazy kanałowe i stopnie  
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane 
wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.  
2.5.5 Wpusty żeliwne  
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Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.  
2.5.6 Kruszywo  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
 
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 kanalizacji deszczowej  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
– żurawi budowlanych samochodowych,  

– koparek przedsiębiernych,  

– spycharek kołowych lub gąsienicowych,  

– sprzętu do zagęszczania gruntu,  

– wciągarek mechanicznych,  

– beczkowozów.  
 
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 rur kanałowych  
Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy 
nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).  
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  
4.3. Transport 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.  
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
4.4. Transport włazów kanałowych  
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. 
4.5. Transport wpustów żeliwnych  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się 
podczas transportu.  
4.6. Transport mieszanki betonowej  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.  
4.7. Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20].  
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.  
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.  
5.3. Roboty ziemne  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny 
na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.  
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.  
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.  
5.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.  
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5.5. Roboty montażowe  
Montaż rur powinien być realizowany zgodnie z zaleceniami producenta.  
5.5.1 Rury kanałowe  
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze.  
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o.  
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8 
o C.  
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.  
5.5.2 Przykanaliki  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:  
– trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie  

– minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m  

– długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna 
przekraczać 24 m,  

– włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,  

– spadek przykanalika powinien wynosić min. 5 ‰,  

– kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,  

– włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o),  
 
5.5.3 Studzienki kanalizacyjne  
Studnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad:  
– studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy 
średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,  

– studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,  

– wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),  

– studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie 
betonowym,  

– studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy 
występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,  

– w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,  

– studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i wymiarach 
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny 
mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.  
 
Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.  
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa 
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa [23].  
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  
– komory roboczej,  

– komina włazowego,  

– dna studzienki,  

– włazu kanałowego,  

– stopni złazowych.  
 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz 
warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.  
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym lub elastomerowym 
ustalonym w dokumentacji projektowej lub montować zgodnie z zaleceniami producenta.  
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19].  
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 
przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna 
mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 
jednego wymiaru w drugi.  
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.  
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu 
ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].  
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna 
znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.  
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.  
5.5.4 Studzienki ściekowe  
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym 
żeliwnym i osadnikiem.  
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:  
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 2,00 m,  

− głębokość osadnika 0,80 m,  

− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.  
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Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej 
ścieku jezdni.  
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.  
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej.  
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych 
przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.  
5.5.5 Izolacje  
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.  
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 
asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [14].  
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób 
zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  
5.5.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is=0,97 a w strefie bocznej rury oraz 30 cm nad nią 
Is=1,00. Bardzo ważne jest zagęszczenie bocznych stref kanału!  
Rodzaj gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
5.6. Próba ciśnieniowa  
Próbę ciśnieniową rurociągu grawitacyjnego wykonać zgodnie z PN-EN 476; PN-EN 1610. Zmontowaną sieć należy obsypać, miejsca 
połączeń i uzbrojenie sieci pozostawić odkryte. Tak przygotowane odcinki poddać próbie wodnej na ciśnienie nie mniejsze niż 10kPa i 
nie większe niż 50kPa. Po wypełnieniu przewodu i studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego pozostawić odcinek na 1 h w celu 
stabilizacji. Czas badania – 30 min. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie 
badania nie przekracza 0,20dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.  
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. 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 receptę,  

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) [27],  
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
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 STWIORB i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 
1 cm,  

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,  

– badanie odchylenia osi kolektora,  

– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

– badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,  

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

– sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

– sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,  

– sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  
 
6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,  

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  

– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  

– odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  

– odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy 
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  

– wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,  

– rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji/drenażu.  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej studni/studnienki.  
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.  
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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.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
– roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,  

– wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,  

– wykonana izolacja,  

– zasypany zagęszczony wykop.  
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.  
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 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji/drenażu/odwodnienia liniowego/oczyszczenia oraz wykonanej i odebranej 1 szt. 
studni/studzienki wpustowej obejmuje:  
– oznakowanie robót,  

– wykonanie przekopów kontrolnych celem potwierdzenia faktycznej lokalizacji i rzędnych istniejących sieci uzbrojenia terenu przed 
rozpoczęciem robót montażowych,  

– dostawę materiałów,  

– rozebranie i odtworzenie istniejących konstrukcji nawierzchni (np. jezdni, chodników) lub odtworzenie konstrukcji zgdonie z 
dokumentacją projektową  

– stabilizacja słupów oraz ogrodzeń zabezpieczająca przed utratą ich stateczności podczas robót lub ew. demontaż i ponowny montaż 
po zakończeniu robót,  

– zdjęcie humusu oraz humusowanie z obsianiem traw po wykonaniu robót  

– zabezpieczenie skarp wykopów przed osunięciem się gruntu oraz przed upadkiem ludzi z wysokości  

– utrzymanie wykopu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi,  

– odpompowanie wody odpadowej i z sączeń, osuszenie wykopów podczas robót,  

– wykonanie robót przygotowawczych,  

– zabezpieczenie istniejących słupów ogrodzeń itp. przed utratą stateczności, podczas wykonywania robót ziemnych, ew. ich 
rozebranie i ponowne wbudowanie  

– wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  

– przygotowanie podłoża i fundamentu,  

– Zagęszczanie i profilowanie podłoża  

– wykonanie fundamentu zgodnie z dokumentacją rysunkową  

– wykonanie sączków,  

– wykonanie wylotu kolektora,  

– oczyszczenie istniejących kanałów,  

– ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studni kaskadowych, studni z poduszką wodną, studni połączeniowych, 
studzienek ściekowych (wpustowych),  

– wykonanie izolacji wilgociowej wszystkich elementów żelbetowych/betonowych,  

– montaż pierścieni odciążeniowych – obowiązkowo w jezdni,  

– wykonanie drenażu (ułożenie sączka, kruszywa, geowłókniny itp.),  

– wykonanie sączków po obu stronach projektowanej kanalizacji deszczowej, zgodnie z dokumentacją projektową,  

– wykonanie izolacji termicznej kolektorów w przypadku lokalizacji ich w strefie przemarzania gruntu,  

– odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni chodników oraz terenów zielonych,  

– umocnienie rowu/cieku w obrębie wylotu zgodnie z dokumentacją rysunkową,  

– zasypanie i zagęszczenie wykopu wraz z pozyskaniem/zakupem materiału (piasek U>=5) do zasypania wykopów,  

– wykonanie próby ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi normami,  
– ew. przebudowa kolidującej sieci (np. wodociągowej, gazowej, kanalizacjyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, itp.) na 
długości umożliwiającej usunięcie kolizji. Uzgodnienie przebudowy z Właścicielem sieci.  

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku  

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej  

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. 
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP)  

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normę PN-B-
06712 [10])  

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych.Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 
[11] i PN-B-11112 [12])  

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności  

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły  

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do beton  
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11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne  

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  

15. PN-H-74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych  

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe  

17. BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”  

18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe  

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe  

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
 
10.2. Inne dokumenty  
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 
r.  

22. Katalog budownictwa  
 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)  
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)  
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm  
23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.  

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.  

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK  
 
„Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu 
inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r.  
26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)  

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)  

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)  
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D.08.01.01 
KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 
1. WSTĘP  
1.1. Nazwa zamówienia: 

       
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 
11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” 
 
1.2. Przedmiot STWIORB  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia 

wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  przebudową dróg. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia 
krawężników betonowych na ławach betonowych.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi elementami, przeznaczony do 
oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo 
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu 
drogowego.  
1.4.2 Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w 
określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.  
1.4.3 Ława - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na podłoże 
gruntowe.  
1.4.4 Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami aktualnymi na dzień wydania 
STWiORB oraz z definicjami podanymi D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. Krawężniki betonowe  
Do produkcji krawężników betonowych powinny być stosowane tylko takie materiały, których przydatność do stosowania została 
ustalona pod względem ich właściwości użytkowych. Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent powinien 
podawać w dokumentacji kontroli produkcji.  
Wymiary zastosowanych krawężników:  
100x15x30 na zjazdach 100x15x22  
2.2.1 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340  
Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z pkt 6.1 normy PN-EN 1340. Każda partia 
dostarczonych na budowę krawężników powinna być oznaczona zgodnie pkt 7 normy PN-EN 1340.  
Wyprodukowane krawężniki zaleca się układać na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem podkładek drewnianych i taśm 
bandujących. Krawężniki można składować na otwartej przestrzeni, na wyrównanym i odwodnionym podłożu.  
2.3. Beton na ławę fundamentową  
Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1+A1, klasy minimum C 12/15.  
2.4. Podsypka cementowo-piaskowa  
Jeżeli Dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy na podsypkę cementowo- piaskową należy stosować następujące 
materiały:  
– cement powszechnego użytku wg normy PN-EN-197-1;  

– kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80 i zawartości pyłów f10;  

– kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20 i zawartości pyłów fdeklarowana (maksymalnie do 
10% pyłów);  

– 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.  
 
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 
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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 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu 
twardym i suchym, oraz do 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.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania robót  
Roboty związane z ustawieniem krawężników mogą być wykonywane ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport krawężników  
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą powodować ich zanieczyszczenia, 
obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.  
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Wykonanie koryta pod ławy  
Wymiary koryta pod ławę powinny być dostosowane do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz do głębokości i usytuowania 
krawężnika w planie.  
Koryto może być wykonane ręcznie lub mechanicznie w sposób nienaruszający struktury naturalnej dna koryta.  
Dno koryta powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczone zagęszczarką stopową. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.  
5.3. Ława betonowa  
Ławy betonowe w gruntach spoistych wykonuje się zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 5 
cm. Przy gruntach sypkich ławę należy wykonywać w szalowaniu. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalunku.  
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu na przygotowanym podłożu i konstrukcji szalunku oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu.  
Wykonana ława po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarem oraz kształtem zgodnie z Dokumentacją projektową.  
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m należy w ławie betonowej stosować szczeliny 
dylatacyjne wypełnione elastyczną masą zalewową spełniającą wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.  
5.4. Ustawienie krawężników betonowych  
5.4.1 Zasady ustawiania krawężników  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji projektowej, w przypadku 
braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 4cm (2 cm za zgodą 
inspektora) (np. zjazdy) lub zwiększone do 16 cm (zatoki autobusowe).  
Zewnętrzna ściana krawężnika ustawionego na:  
– ławie betonowej zwykłej powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana żwirem lub tłuczniem, starannie ubitym,  

– ławie betonowej z oporem powinna być wykonana zgodnie Dokumentacją projektową  
 
5.4.2 Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu lub zgodnie z dokumntacją projektową bezpośrednio na ławie, jednocześnie zwiększając jej grubość o grubość podsypki. 
Przy układaniu krawężników na łukach do R≤12 m należy stosować krawężniki betonowe łukowe.  
Ustawienie krawężników na ławach betonowych przedstawiono w dokumentacji projekowej.  
5.4.3 Wypełnianie spoin  
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. Nie należy wypełniać 
spoin materiałami sztywnymi.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Badania i pomiary dzielą się na:  
– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru,  

– badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.  
 
W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.  
Badania obejmują:  
– pobranie próbek,  

– zapakowanie próbek do wysyłki,  
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– transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,  

– przeprowadzenie badania,  

– sprawozdanie z badań.  
 
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania, czy jakość wykonanych Robót 
jest zgodna z postawionymi wymaganiami. 
Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym 
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. 
Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.  
6.3. Badania i pomiary kontrolne  
Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
zastosowanych materiałów oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie.  
Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inżynier/Inspektor 
Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium 
Zamawiającego.  
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są 
wykonywane przez Laboratorium Zamawiającego.  
Strony Kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy 
tzn. dziennej działki roboczej. 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.  
6.5. Badania i pomiary arbitrażowe  
Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne, 
akredytowane laboratorium, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
stron.  
W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża Inżynier/Inspektor Nadzoru po 
wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.  
6.6. Badania przed przystąpieniem do robót  
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.) oraz ewentualnie wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.  
6.7. Badania odbiorcze krawężników  
Badania odbiorcze krawężników oparto o normę PN-EN 1340 Załącznik B.  
Rozróżnia się dwa przypadki:  
– wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią (przypadek I),  

– wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią (przypadek II).  
 
Jeśli ma miejsce przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjątkiem sytuacji spornych. W przypadku wątpliwości należy 
badać tylko sporne właściwości.  
Krawężniki do badań powinny być reprezentatywne dla dostawy i powinny być pobrane równomiernie z całej dostawy. 
Wymagana liczba krawężników powinna być pobrana z każdej partii dostawy, w wielkościach nie przekraczających podanych poniżej:  
– Przypadek I: 1000 m;  

– Przypadek II: zależnie od okoliczności przypadku spornego, do 2000 m.  
 
Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w pkt 2.  
6.8. Badania w trakcie robót  
6.8.1 Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  
Zagęszczenie podłoża należy badać z częstotliwością minimum 1 raz na 100 metrów bieżących i powinno być zgodne  
z pkt 5.  
6.8.2 Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław należy sprawdzić:  
 a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją projektową:  
 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm 
na każde 100 m ławy.  
 b) Ustawienie szalunku dla wykonania ławy betonowej z oporem:  
 
Wymiary szalunku pod ławę betonową z oporem należy sprawdzić minimum w dwóch oddalonych od siebie, wybranych punktach na 
każde 100 m ławy betonowej z oporem.  
 c) Wymiary ław:  
 
Wymiary ław należy sprawdzić minimum w dwóch oddalonych od siebie, wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą:  
– dla wysokości ±10% wysokości projektowanej,  

– dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

d) Równość górnej powierzchni ław:  
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Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w minimum w dwóch oddalonych od siebie, wybranych punktach 
trzymetrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
 e) Wytrzymałość na ściskanie betonu użytego do wykonania ław:  
 
Na próbkach sześciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1+A1.  
Należy pobrać do badań co najmniej 3 próbki z partii wbudowanego betonu.  
6.8.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników  
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
 a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika,  

 b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika,  

 c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że krawężnik został ustawiony prawidłowo.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz 
badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania/ustawienia 1 m krawężnika betonowego obejmuje:  
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

– oznakowanie robót,  

– przygotowanie podłoża,  

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

– ew. wykonanie koryta pod ławę,  

– ew. wykonanie szalunku,  

– wykonanie ławy ze szczelinami dylatacyjnymi i z zalaniem szczelin dylatacyjnych,  

– ew. wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  

– ustawienie krawężników  

– wypełnienie spoin krawężników zaprawą,  

– ew. zalanie spoin masą zalewową,  

– zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika zgodnie z pkt 5.4.1. i ubicie w przypadku ławy betonowej zwykłej,  

– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
2. PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
3. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu.  
4. 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.  
5. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań.  
6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.  
7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym.  
8. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy -- Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco.  
9. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy -- Część 2: Specyfikacja zalew na zimno.  
10. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-05-17T12:40:21+0200




