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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.00.00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  opartej  na  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 445 w zakresie wykonania ścieżki rowerowej
jednokierunkowej o szerokości 1,50m – Etap II i III.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują „Wymagania ogólne” wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami szczegółowymi.

Numer 
 specyfikacji

Tytuł specyfikacji Od
strony

 Do
strony

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 20 - 24

D.01.01.02 Usunięcie drzew i karczowanie krzewów 25 - 28

D.01.02.00. Rozbiórka nawierzchni i elementów dróg 29 - 31

D.01.02.01. Roboty rozbiórkowe 32 - 33

D.02.00.00. Roboty ziemne ogólne

D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 34 - 40

D.02.01.01. Wykonanie wykopów 41 - 43

D.02.01.02. Wykonanie koryta, profilowanie i zgęszczenie podłoża 44 - 48

D.02.02.01. Zasypanie wykopów/wykonanie nasypów 49 - 52

D.03.00.00. Odwodnienie dróg

D.03.04.02. Muldy podłużne 56 - 58

D.03.06.01. Czyszczenie urządzeń odwadniających z namułu 59 - 63

D.04.00.00. Podbudowy

D.04.01.01. Warstwa odsączająca / podsypka piaskowa 64 - 69

D.04.04.00. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

70 - 75
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D.04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 76 - 87

D.04.06.01 Wykonanie podbudowy z betonu 88 - 95

D.05.00.00. Nawierzchnie

D.05.03.05.a Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna wg 
WT-1 i WT-2 z 2010r.

96 - 120

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm 121 - 123

D.05.03.25. Ciąg pieszo-rowerowy 124 - 136

D.06.00.00. Roboty wykończeniowe

D.06.04.04. Humusowanie i obsianie trawą 137 - 138

D.07.00.00. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D.07.01.01. Oznakowanie poziome 139 - 151

D.07.01.02. Oznakowanie pionowe 152 - 165

D.07.06.01. Bariery z rur stalowych 166 - 170

D.08.00.00. Elementy ulic

D.08.01.01. Ustawienie krawężników i oporników 171 - 174

D.08.06.01. Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 175 - 177

D.10.00.00. Inne roboty

D.10.01.01 Mur oporowy 178 - 185

D.10.02.01 Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych 186 - 190

D.10.10.01.l Geosiatka komórkowa 191 - 213

D.10.03.01 Regulacje wysokościowe istniejących elementów jezdni 214 216
 

1.3.2.  SST  opracowane  zostały  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29.01.2004r.  „Prawo  zamówień
publicznych”, Dz.U. Z dnia 09 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177.

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

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

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

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

1.4.4.  Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi
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stronami  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania
budowlanego,  rejestrowania  dokonanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi i przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielącymi jezdnię.

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

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

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

1.4.10.  Rejestr  obmiarów -  akceptowany przez  Inspektora Nadzoru  rejestr  z  ponumerowanymi
stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie
wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru .

1.4.11. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru .

1.4.12.  Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.
Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Warstwa  odsączająca  -  warstwa  służąca  do  odprowadzania  wody  przedostającej  się  do
nawierzchni.

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

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

1.4.15. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,
umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystania  do  ruchu  pieszych,  służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.16.  Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy  oraz  egzemplarz  Dokumentacji
Projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Pełna  Dokumentacja  Projektowa  do  wglądu  w  okresie  przygotowywania  ofert  w  siedzibie
Zamawiającego. Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty:

A) dokumentacja  projektowa,  która  będzie  przekazana  Wykonawcy po  podpisaniu  umowy
zawiera :
• projekt  budowlany   z  opisem  technicznym,  rysunkami,  uzgodnieniami,  planem

zagospodarowania terenu i własnością gruntu .
B) Wykonawca  we  własnym  zakresie,  w  ramach  ceny  umownej  opracuje  geodezyjną

dokumentację  powykonawczą  obiektu.  jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się
koniecznym  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,
Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  SST na  własny koszt  w 4  egzemplarzach  i
przedłoży je do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejności ich
ważności wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i
SST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać określonego przedziału
tolerancji.
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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  będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie  budowy,  w okresie
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

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

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

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki,  zapory i  inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inwestora,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Zamawiającego  .
Tablice informacyjne  będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie  przez cały okres
realizacji robót.

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

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :

Utrzymywać teren budowy i wykopy 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 własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

A) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
B) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
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toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

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

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji roboty albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

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

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

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

Materiały,  które są  szkodliwe dla  otoczenia tylko w czasie  robót,  a  po zakończeniu robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.   materiały  pylaste)   mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.

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

1.5.8. Ochrona własności publicznej oraz 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 Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O   fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
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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  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmiernie obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  prac  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 osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

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

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

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

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

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 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  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawa
Gdziekolwiek  w  Umowie  powołane  są  konkretne  normy  lub  przepisy,  które  spełniać  muszą
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o
ile  w  kontrakcie  nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku  gdy powołane  normy i  przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiającego . Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu co najmniej 28 dni
przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  Zamawiającego.  W
przypadku kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w
dokumentach.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Zamawiającego .

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej
w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

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

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

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nakłady czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
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Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru .

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostaną wyszczególnione w Umowie
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, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jeśli Inspektor Nadzoru
zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru .

Każdy  rodzaj  robót,  w  których  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i
były dostępne do kontroli.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. Sprzęt

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

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym Umową .

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

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

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie
powiadamiał Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego używanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.

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

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową , oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego .
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione na koszt
Wykonawcy robót .
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie i występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą   zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora
Nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania robót,  możliwości techniczne,  kadrowe i  organizacyjne,  gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru .

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót, w tym terminy, sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• Bhp,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego lub któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowań korekt
w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych
informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

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

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszywa itp ,
• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed  utratą  ich  właściwości  w czasie

transportu,
• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja   i  sprawdzanie  urządzeń,  itpoz.  )  przeprowadzanych  podczas  dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasada kontroli jakości robót

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

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
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wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowne urządzenia  i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informację  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak poważne,  że  mogą
wpłynąć na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednią jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

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

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcą usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczane  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora  Nadzoru będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
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gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

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

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

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

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru .
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu  będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc za strony Wykonawcy i producenta materiałów.

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

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

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

I. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

II. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
• Polską Normą lub
• Aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla  których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej.

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

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
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tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu,  z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,
bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu

robót
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• stan  pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w

trakcie wykonywania robót
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał
• inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy   Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

6.8.2.  Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

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

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz wymienionych w pkt  6.8.1 do 6.8.3.  następujące
dokumenty:

a) decyzja pozwolenia na budowę
b) protokół przekazania terenu budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencję na budowie

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione na
życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie  indziej  w  Specyfikacji  Technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez

Strona - 15-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. 

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

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

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

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

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru .

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.

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

8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

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

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

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru  .  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia  wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. 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 .

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

Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem w Dziennik Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

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  podstawowych  ,  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających , Komisja przerwie czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
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asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacji  Projektowej  i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zmawiającego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) Dokumentację  Projektową podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3) receptury i ustalenia technologiczne
4) Dziennik Budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

ew. PZJ
7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 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. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania
robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.4. 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 8.3. "Odbiór ostateczny robót" .

9. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków  Umowy i  Wymagań  Ogólnych  zawartych  w
Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a  nie
wyszczególnionych w kosztorysie.

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

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inwestorem  i  odpowiednimi  instytucjami  Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
Inspektorowi  Nadzoru  i  wprowadzeniem dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  
postępu robót.

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

c) opłaty/dzierżawy terenu.
d) przygotowanie terenu.
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań

i drenażu.
f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł.
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań.
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. Przepisy związane

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (DZ. U. Nr 89 z 25.08.1994. poz. 414)
• Rozporządzenie  MGPiB  z  15.12.1994r.  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy

informacyjnej (M.P.  Nr 2 z 1995r. poz. 29)
• Ustawa z 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z póź. zmianami)
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych.

1.2. Zakres zastosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej.

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

• sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i
punktów wysokościowych;

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi);
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych);
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych;
• zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.4.2.   Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 1.5.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwanie  i  składowanie  podano  w  SST
D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 2.

Strona - 20-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 
0,08  m i  długości  około  0,30  m,  a  dla  punktów utrwalanych  w istniejącej  nawierzchni  bolce
stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”
poz. 3.

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

• teodolity lub tachymetry;
• niwelatory,
• dalmierze;
• tyczki;
• łaty;
• taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
poz. 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. poz. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK
(od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być  wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  i
uprawnienia.
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Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny
być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien  sprawdzić  czy rzędne terenu określone  w Dokumentacji  Projektowej  są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić
o tym Inspektora Nadzoru . Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie  roboty dodatkowe,  wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru , zostaną wykonane
na koszt   Zamawiającego.  Zaniechanie powiadomienia  Inspektora Nadzoru oznacza,  że roboty
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez  Wykonawcę  świadomie  lub  w skutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wysokościowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów
pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość  pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej.
Maksymalna  odległość  między reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących  budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w
gruncie w sposób wykluczający osiadanie.
Rzędne reperów należy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  Dokumentację  Projektową  oraz  inne  dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykonywaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej.
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  Dokumentacji
Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć
z  dokładnością  od  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety  określonych  w  Dokumentacji
Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w poz. 2.2.
Usunięcie  pali  z  osi  trasy jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy Wykonawca robót  zastąpi  je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wytyczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni  terenu  (określenie  granic  robót),  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  w
miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w  miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .
Do  wyznaczania  krawędzi  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  lub
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do
ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i  wykopów  o
kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w poz. 5.4.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Koszt  odtworzenia  trasy  i  punktów  wysokościowych  objęty  jest  cenami  poszczególnych
asortymentów  robót  i  nie  podlega  oddzielnemu  odbiorowi.  Jednostka  obmiarowa  odrębna  nie
występuje.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór  robót  związany  z  odtworzeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i
dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca
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przedkłada Inspektorowi Nadzoru .

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Koszt  odtworzenia  trasy  i  punktów  wysokościowych,  objęty  cenami  poszczególnych
asortymentów robót, obejmuje:

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych;
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych;
• wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

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

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy związane

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

Kartografii, Warszawa 1979.
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978.
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983.
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979.
• Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983.
• Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK 1983.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.01.01.02

Usunięcie drzew i karczowanie krzewów

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem drzew i karczowaniem krzewów.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych i obejmują:

• wycinkę drzew wskazanych do usunięcia,
• załadunek oraz transport na składowisko wskazane przez Inwestora: karpiny, gałęzi oraz 

dłużyc,
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci wraz z 

odwiezieniem na składowisko wskazane przez Inwestora,

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

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

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt 

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

3.2. Sprzęt do usuwania drzew
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:

• piły mechaniczne,
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
• spycharki,
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew.
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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 pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np.  budowlany, meblarski itp.) Powinny 
być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.

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. Zasady oczyszczania terenu z drzew
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni
i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 
miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powinien być oczyszczony z drzew.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypie, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby 
zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyp nie 
przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości 60cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w pkt 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiedzialne władze.

5.3. Usunięcie drzew
Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane za wyjątkiem 
następujących przypadków:
W obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 
miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10
cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 
podstawę nasypu.
W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 
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do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.D.02.00.00. „Roboty 
ziemne”.
Dołu w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby 
drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np.  budowlany, meblarski itp ) Nie 
utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu. To 
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalenie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 
odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 
ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowici wygaszony, bez pozostawienia 
tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania 
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do palenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu prac,
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalenie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inspektora nadzoru są zakopywane na terenie budowy, to 
powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. 
Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna 
być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane 
pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ 
wód powierzchniowych.

6. Kontrola jakości robót

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

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D.02.00.00. „Roboty ziemne”.

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:

• dla drzew - sztuka
• dla krzaków - hektar lub m2

• dla zagajników - hektar lub m2

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:

• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• wycięcie i wykarczowanie drzew,
• wycięcie i wykarczowanie zagajników,
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
• zasypanie dołów,
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
Nie występują
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.01.02.00

Rozbiórka nawierzchni i elementów dróg

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru rozbiórki nawierzchni dróg i chodników.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• rozbiórką nawierzchni z asfaltu i betonu,
• rozbiórką krawężników betonowych, 
• transportem materiałów rozbiórkowych,
• utylizacją materiałów rozbiórkowych lub złożenie we wskazane miejsce.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. poz. 1.5.

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” poz. 2.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz.3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni  dróg może być wykorzystany sprzęt
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera.

• spycharki;
• ładowarki;
• samochody ciężarowe;
• zrywarki;
• młoty pneumatyczne;
• piły mechaniczne;
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• koparki.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 5.

5. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych  w poz.  1.3.,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  SST lub  wskazanych  przez
Inspektora Nadzoru.
Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony
przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub
przez Inżyniera.
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte
z tereny budowy.
Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  dróg  znajdujące  się  w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  będą  wykonane  wykopy  drogowe,  powinny  być  tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły  w  miejscach,  gdzie  przewiduje  się  wykonanie  wykopów  drogowych  należy  wypełnić,
warstwami,  odpowiednim  gruntem  do  poziomu  otaczającego  terenu  i  zagęścić  zgodnie  z
wymaganiami określonymi w SST  „Roboty ziemne.  Wymagania ogólne” i  SST  „Wykonanie
koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża”.

5.1. Zakres wykonywanych robót
Wyznaczenie  elementów  przewidzianych  do  rozbiórki  należy  wykonać  na  podstawie
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.2. Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki
Materiały rozbiórkowe należy załadować,  przewieźć i  składować w miejscu wskazanym przez
Inspektora  Nadzoru  ,  w  sposób  uporządkowany  i  właściwy  dla  danego  asortymentu  oraz
zabezpieczyć przed zniszczeniem.

5.3. Warunki bezpieczeństwa pracy
Roboty  rozbiórkowe  prowadzone  będą  przy  pomocy  sprzętu  mechanicznego.  Pracownicy
zatrudnieni powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i zostać przeszkoleni pod kątem BHP

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonywanych
robót  rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do
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powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach  nawierzchni
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D.02.00.00. „Roboty ziemne”.

7. Obmiar robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką nawierzchni dróg jest:

• 1 m2 (metr kwadratowy) dla rozebrania nawierzchni,
• 1 m (metr bieżący) dla krawężnika/opornika/obrzeża,
• 1 m3 (metr sześcienny) dla rozebrania konstrukcji betonowych, żelbetowych, itp.

wraz z transportem i utylizacją (lub złożeniem we wskazane miejsce) materiałów rozbiórkowych.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 9.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki;
• rozkucie i zerwanie nawierzchni;

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego użycia, z ułożeniem na
poboczu;

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki;
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. Przepisy związane
 Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw na drodze przetargu. 

 Przepisy BHP - przepisy ogólne i dotyczące robót rozbiórkowych.

 Dz. U. 01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i  drogowych.  (Dz.  U.  z  dnia  15

października 2001 r.)
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CPV 45 215 200 - 8
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

D.01.02.01
Roboty rozbiórkowe 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek .
W zakres tych robót wchodzą : 

– rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej,
– rozbiórka krawężników betonowych i chodnika z kostki betonowej brukowej,
– rozbiórka ogrodzeń.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. Materiały

2.1. Dla robót wg SST D.01.02.01 materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

 istniejące                          5.2.  Roboty rozbiórkowe

Strona - 32-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

Roboty prowadzić zgodnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2 powierzchni rozbieranej nawierzchni oraz 1 kpl rozebranych
przepustów. Wywóz i utylizacja odpadów 1 m3 .

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte SST podlegają  zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy związane.

• Dz. U. 01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z dnia 15 października 2001 
r.)

• Przepisy BHP - przepisy ogólne i dotyczące robót rozbiórkowych.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.02.00.01.

Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót - roboty ziemne - wymagania ogólne .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.
Niniejsza  specyfikacja  nie  ma  zastosowania  do  robót  fundamentowych  i  związanych  z
wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji dróg i obejmują:

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych;
• budowę nasypów drogowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  naturalnego  lub  gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

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

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość rowu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

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

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

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

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

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

1.4.9.Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty
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1.4.11.  Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych w
czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy nasypów oraz  innych  prac
związanych z trasą drogową.

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

I S=
Pd

PdS

gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
Pds -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,
zgodnie  z  PN-B-04481,  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych
(Mg/m3).

1.4.13.  Wskaźnik  równoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

U=
d 60

d 10

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

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

I 0=
E2

E1

Gdzie:
E1 -  moduł  odkształcenia  oznaczony  w  pierwszym  obciążeniu  badanej  warstwy  zgodnie  z
PN-S-02205 ,
E2 -  moduł  odkształcenia  oznaczony  w  powtórnym  obciążeniu  badanej  warstwy  zgodnie  z
PN-S-02205.

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p 1.5.

2. Materiały (grunty)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące robót, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.00.00.00.
„Wymagania ogólne” p 2.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205
Lp. Wyszczególnienie

właściwości
jednostka Grupy gruntów

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu − rumosz niegliniasty

− żwir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek średni
− piasek drobny
− żużel nierozpadowy

− piasek pylasty
− zwietrzelina

gliniasta
− rumosz gliniasty
− żwir gliniasty
− pospółka gliniasta

Mało wysadzinowe
− glina   piaszczysta

zwięzła,  glina
pylasta zwięzła
− ił, ił piaszczysty, ił

pylasty
Bardzo
wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył,  pył

piaszczysty
− glina  piaszczysta,

glina,  glina
pylasta
− ił warwowy

2 Zawartość cząstek
 ≤0,075 mm
 ≤0,02 mm

% < 15
< 3 

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
>10

3 Kapilarność bierna
H

kb
m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru .
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczenia równoważnej  objętości  gruntów przydatnych ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .
Grunty  i  materiały  nie  przydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o
ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia
lub nadmiernej wilgotności.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca  przystępując  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do :

-  odspajania  i  wydobywania  gruntu  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,
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zrywarki, koparki, ładowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki

itp. ),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp),
- sprzęty zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportu powinna być  ponadto dostosowana do wydajności  sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru .

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków
Wykonawca  powinien  zadbać,  aby  transport,  przenoszenie,  przechowywanie  i  zabezpieczenie
geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzeń.  Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od
ich wyprodukowania do wbudowania.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niż  ±10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekraczać + 1cm i - 3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż  ±10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w terenie.
Pochylenie  skarp  nie  powinno różnić  się  od  projektowanego o  więcej  niż  10% jego wartości
wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny
przekraczać  ±10 cm przy pomiarze łatą  3  metrową,  albo powinny być spełnione wymagania
dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy  systemów odwadniających, ujętych w
Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w
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całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonawca wykopów powinien postępować w kierunku podnoszenia się
niwelety.
W czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny i  nadać  przekrojom
poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  Dokumentacji
Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4%
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami
specyfikacji określonymi w poz. 5 oraz Dokumentacją Projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w poz. 6 SST
D.02.01.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywania robót ziemnych.
Lp
. 

Badana cecha
Minimalna  częstotliwość  badań  i
pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego

2 Pomiar rzędnych korpusu ziemnego

3 Pomiar równości powierzchni korpusu

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o
długości  3  m  i  poziomicą  lub
niwelatorem, w odstępach co 200 m
na prostych,  w punktach głównych
łuku,  co  100  m  na  łukach  o  R  ≥
100m co 50m na łukach o R < 100m
oraz  w  miejscach,  które  budzą
wątpliwości.

4 Pomiar spadku podłużnego korpusu lub dna rowu
Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w
odstępach co 200m oraz w punktach
wątpliwych.

5 Badanie zagęszczenia gruntu

Wskaźnik zagęszczenia określać dla
każdej  ułożonej  warstwy  lecz  nie
rzadziej  niż  w  trzech  punktach  na
1000m2 warstwy.

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm.

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

6.3.4. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3 metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.5. Spadek podłuży korony korpusu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż
- 3 cm lub + 1 cm.

6.3.6. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  określony  zgodnie  z  BN-77/8931-12   powinien  być  zgodny z
założonym  dla  odpowiedniej  kategorii  ruchu.  W  przypadku  gruntów  dla  których  nie  można
określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia IO, zgodnie z normą PN-
S-02205 .

6.4. Zasada postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech od określonych w punktach 5 i  6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inspektor  Nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą
zasadniczego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  drogi  i  ustali  zakres  i  wielkość  potrąceń  za
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obniżoną jakość.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 8.

7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanych robót ziemnych.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg poz. 6 dały
wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 9.

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D.02.01.01. poz. 9 

10. Przepisy związane.

• PN-B-0448:1988P Grunty Budowlane. Badanie próbek gruntu.
• PN-B-06050:199P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
• PN-S-02205:1999P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
• Instrukcja  badania  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych,  GDDP,

Warszawa 1998.
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa

1997.
• Wytyczne  wzmacniania  podłoża  gruntowego  w  budownictwie  drogowym,  IBDiM,

Warszawa 2002.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.02.01.01.

Wykonanie wykopów

1. Wstęp

1.1.  Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót - wykonanie wykopów.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w w SST D.02.00.01. „Wymagania ogólne” poz. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.02.00.01. „Wymagania ogólne” poz. 1.5.

2. Materiały

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
powinien charakteryzować się grupą nośności G1 zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST.

3. Sprzęt

Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  sprzętu  określono  w  SST  D.02.00.01.  „Wymagania
ogólne” poz. 3.

4. Transport

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D.02.00.01. „Wymagania
ogólne” poz. 4.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D.02.00.01. „Wymagania ogólne” poz. 5.
Sposób  wykonania  skarpy  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym  stopniu
przydatności  do  budowy nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich
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wymieszanie.  Odstępstwo od powyższego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru .
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w
nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O ile  Inżynier  dopuści  czasowe składowanie  odspojonych
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (IS), podanego w tablicy 1

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Strefa
korpusu

Minimalna wartość IS dla dróg:

Kategoria ruchu
KR3-KR6

Kategoria ruchu
KR1-KR2

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

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych

1,00 0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić  do  wartości  IS,
podanych w Tablicy 1.
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w Tablicy 1 nie  mogą być  osiągnięte  przez
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do
zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone  w  SST,  proponuje  Wykonawca  i  przedstawia  do
akceptacji Inspektora Nadzoru .
Dodatkowo  można  sprawdzić  nośność  warstwy  gruntu  na  powierzchni  robót  ziemnych  na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.3. Ruch budowlany
Nie  należy  dopuszczać  ruch  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  grubość  warstwy  gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnej robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych wyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.02.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
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• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości;
• zapewnienie stateczności skarpy;
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu;
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie);
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w poz. 5.2.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.02.00.00. poz. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego wykopu.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.02.00.00. poz. 9.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.02.00.00. „Wymagania ogólne” 
p 9.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje
• cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
• oznakowanie robót;
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek;
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonania;
• profilowania dna wykopu;
• zagęszczenie powierzchni wykopu;
• wykonanie nasypów mechanicznie,
• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej;
• rozplanowanie urobku na odkładzie;
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;
• rekultywację terenu.

10. Przepisy związane
• Spis przepisów związanych podano w SST D.02.00.00. Poz. 10.
• PN-B-10736:1999P Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoania.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.02.01.02.

Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru
wykonania koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 1.5.

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępując  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
Równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych z  ukośnie  ustawianym lemieszem,  Inspektor  Nadzoru
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem: 
 - spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny;
 - walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych;

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 4.
5. Wykonanie robót
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstwy  nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłożą, jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zgęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być
wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż
co 10 metrów.
Rodzaj  sprzętu  a  w  szczególności  jego moc  należy dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonać ręcznie,  gdy jego szerokość nie  pozwala na zastosowanie maszyn,  na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru .
Profilowanie i zgęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w poz.  5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie  po profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych podłoża.  Zaleca  się,  aby rzędne terenu
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru ,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczenia.  Zagęszczenie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 dla
górnej warstwy o grubości 20cm i 0,98 na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża. 
W  przypadku,  gdy  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania
zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205. Stosunek wtórnego
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i pierwotnego modułu odkształcenia IO) nie powinien być większy niż :
2,2 przy wymaganej wartości IS     1,0
2,5 przy wymaganej wartości IS   1,0

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do + 10%.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie podłoża nie jest wystarczające, to Wykonawca
powinien  spulchnić  górną  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie
zagęścić.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w  robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstwy  nawierzchni,  to
powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po  osuszeniu  podłoża  Inspektor  Nadzoru  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zleci  wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę
wykona on na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 6.

6.2. Badania w czasie robót

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

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłożą.

Lp oz. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna Co 20 m na każdym pasie  ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe Co 100m
6 Ukształtowanie osi w planie Co 100m
7 Zagęszczenie i wilgotność podłoża  W  2  punktach  na  dziennej  działce

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600m2

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

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
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Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą., nie mogą przekraczać 20 mm.
 
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową z tolerancją  0,5 %.

6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej niż    3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż   5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  nie  powinien  być  mniejszy  od
podanego w punkcie 5.4.
Jeżeli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą PN-S-02205  nie powinna być większa od wartości podanych w punkcie 5.4.
Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-14  .  Wilgotność  gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do +10 %.

6.3. Zasada postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
określonych  w  punkcie  6.2.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co
najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchniania
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 7

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

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”
poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem;
• załadunek nadmiaru gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp;
• profilowanie dna koryta lub podłoża
• zagęszczenie;
• utrzymanie dna koryta lub podłoża;
• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. Przepisy związane
• PN-S-02205:1998P      Drogi samochodowe. Roboty ziemne i badania.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.02.02.01.

Zasypanie wykopów/wykonanie nasypów

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  zasypania
wykopów oraz wykonania nasypów.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych przy budowie
obiektów i obejmują:

• przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania,
• zasypanie  wykopów  przy  przyczółkach  oraz  formowanie  nasypów  wraz  ze  stożkami  i

skarpami gruntem sypkim kategorii II - III z dokopu Wykonawcy wraz z zagęszczeniem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
SST.D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. pkt 1.5 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją  Projektową,  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  oraz  zaleceniami  Inspektora
Nadzoru.

2. Materiały

2.1.  Materiałem stosowanym przy wykonywaniu  robót  według zasad niniejszej  SST są grunty
sypkie  odpowiadające  wymaganiom normy PN-B-06050:1999P i  PN-B-06050:1999P,  grunty z
ukopu (lub dokopu) Wykonawcy lub pochodzące z wykopów pod zasypywane elementy.
Jako materiał  zasypki  należy stosować żwiry,  pospółki  i  piaski  co  najmniej  średnioziarniste  o
wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5.
Do zasypywania wykopów liniowych wykonanych w gruntach spoistych należy zastosować grunt
rodzimy lub inny grunt o podobnych właściwościach jak grunt pochodzący z wykopów.
Materiały te przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do zasypywania wykopów powinien mieć do dyspozycji następujący
sprzęt:

• spycharki do zasypywania wykopów lub formowania nasypów,
• sprzęt do ręcznego zasypywania wykopów,
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• wibratory płytowe,
• lekkie walce
• żuraw samochodowy,
• zagęszczarki,
• ubijaki.

Sprzęt  używany  do  zasypywania  i  zagęszczania  wykopów  musi  być  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Materiały  przewidziane  ustaleniami  niniejszej  SST  do  wykonywania  robót  przewożone  będą
samowyładowczymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót przy zasypywaniu wykopów
Zasypywanie  wykopów należy  prowadzić  zgodnie  z  ustaloną  kolejnością  robót,  na  podstawie
harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i  zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram ten musi uwzględniać etapowanie robót. Kolejność wykonania wykopów i zasypek
na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.1. Zasypywanie wykopów
Zasypywanie  wykopów  powinno  być  przeprowadzone  bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich
określonych Dokumentacją  Projektową  robót  i  po  uzyskaniu  zgody Inspektora  nadzoru.  Przed
przystąpieniem  do  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  i  odwodnione.  Do
zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez zanieczyszczeń.
Dla  obiektów  nowych  -  rurociągi  można  zasypać  po  ich  ułożeniu,  wypoziomowaniu  i
przeprowadzeniu  próby  szczelności.  Układanie  warstwy  gruntu  i  ich  zagęszczanie  w  pobliżu
rurociągów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia rurociągu
ani preizolacji .

5.2.2. Zagęszczenie gruntu .
Zagęszczanie gruntu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczania gruntu i użytego sprzętu. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:

• przy zagęszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,
• przy zagęszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m,

Zagęszczanie  gruntu  przy  zasypywaniu  rurociągów/urządzeń  lub  warstwy  odwadniających
powinno  odbywać  się  ręcznie  do  wysokości  30  cm  powyżej  urządzenia  lub  warstwy
odwadniającej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia systemu odwadniającego.
Warstwy gruntu można zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia wg metody
Proctora nie powinien być mniejszy niż:

• 1,03 - dla górnej warstwy do głębokości 1,20 m,
• 1,00 - dla warstw poniżej 1,20 m,
• 0,97 - stożki nasypu i wykopy przy fundamentach podpór.

Zagęszczenie  zasypki  i  wilgotność  gruntów  zagęszczanych  wg  PN-S-02205:1998  oraz  PN-B-
06050:1999.
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Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego
gruntu.
Wilgotność optymalna i maksymalna, gęstość pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny być
wyznaczone laboratoryjnie.
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:

• rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym,

• warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  powierzchni,  przy  jednakowej  liczbie
przejść urządzenia zagęszczającego,

• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.

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

6.1. Badania materiałów
Należy sprawdzić przydatność materiałów na zasypki badając:

• uziarnienie zgodnie z 0,
• wskaźnik różnoziarnistości > 5 ,
• wodoprzepuszczalność 6x10-5 m/s 

6.2. Badania przy odbiorze
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,
• sprawdzenie wykonanych zasypek,
• sprawdzenie rzędnych,
• sprawdzenie zagęszczania gruntów - wymagany wskaźnik zagęszczenia 1,03; 1,0 lub 0,97.

6.3. Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:

•  ±2% dla wskaźnika zagęszczania gruntów,
•  ±2 cm dla rzędnych.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z
PN-S-02205:1998  oraz  PN-B-06050:1999.  Jeżeli  choć  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny,
wykonane roboty uznać należy za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest obowiązany doprowadzić roboty ziemne do zgodności z normą i przedstawić je
do ponownego odbioru.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m3 wykonanej  zasypki  lub  nasypu  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne.”

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
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• transport materiału przewidzianego do wykonania robót,
• przygotowanie materiału o optymalnej wilgotności do wbudowania,
• zasypanie wykopów liniowych lub wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem,
• uporządkowanie terenu robót,
• przeprowadzenie  niezbędnych  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów  wymaganych  w

specyfikacji.

10. Przepisy związane

• PN-B-02481:1998P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i  
jednostki miar.

• PN-B-04481:1988P  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-B-0605:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. 

Badania techniczne.
• PN-S-02205:1998P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
• PN-EN 932-1:1999P Badanie podstawowych właściwości kruszyw.

Metody pobierania próbek.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.03.04.02

       Muldy podłużne

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową muldy trawiastej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z budową muldy trawiastej oraz odprowadzenia nadmiaru spływającej wody do rowu.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.
1.4.5. Mulda podłużna (przydrożna) – powierzchnia rozciągająca się wzdłuż jezdni, służąca do
zbierania  wód  opadowych  spływających  z  umocnionych  oraz  nieumocnionych  dróg  i  ulic
o głębokości minimum 20 cm

     1.4.6.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
Materiały nie występują.

3. Sprzęt

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

3.2. Sprzęt do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:

• koparek podsiębiernych,
• spycharek lemieszowych,
• równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
• urządzeń kontrolno - pomiarowych,
• zagęszczarek płytowych wibracyjnych.
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4. Transport

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

4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków
transportowych.

5. Wykonywanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Budowa muldy trawiastej
Budowa muldy trawiastej polegać będzie na wykonaniu koryta o głębokości 20 cm i szerokości
1 m obsianego trawą. 
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny muldy trawiastej powinien wynosić 0,3%.

5.3. Roboty wykończeniowe
Nadmiar gruntu pochodzącego z budowy muldy trawiastej  należy przemieścić poza obręb pasa
drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych budowanej muldy trawiastej
Częstotliwość oraz zakres pomiarów

1 Spadek podłużny muldy trawiastej 1 raz na 100 m drogi
2 Szerokość i głębokość muldy trawiastej 1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłużne muldy trawiastej
Spadki podłużne muldy trawiastej powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją
±0,5% spadku.

6.2.2. Szerokość i głębokość muldy trawiastej
Szerokość  i  głębokość  muldy  trawiastej  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową
z tolerancją ±5 cm.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) budowanej muldy trawiastej.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m muldy trawiastej obejmuje:

• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wykonanie koryta i profilowanie muldy trawiastej,
• przemieszczenie urobku,
• roboty wykończeniowe,
• przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

10.2. Inne materiały
Roman Edel Odwodnienie dróg
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.03.06.01

Czyszczenie urządzeń odwadniających z namułu

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z czyszczeniem drogowych urządzeń odwadniających.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających.
Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej drożności ma decydujące znaczenie dla właściwego
utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed różnorodnymi uszkodzeniami.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Czyszczenie  drogowego  urządzenia  odwadniającego  -  usuwanie  naniesionego  materiału
zanieczyszczającego,  w  postaci  piasku,  namułu,  błota,  szlamu,  liści,  gałęzi,  śmieci,  itp.,
utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

1.4.2.  Pobocze  gruntowe  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymania  się
pojazdu,  umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu  pieszych,
służąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia  konstrukcji  nawierzchni,  wykonana  z  gruntu
odpowiednio  wyrównanego  i  ukształtowanego  w  profilu  poprzecznym  i  podłużnym  oraz
zagęszczonego.

1.4.3.  Dokop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia  poboczy położone poza
pasem drogowym.

1.4.4. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie
ścinania poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupełnienia.

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

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca przystępujący do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

• zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntów,
• równiarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
• ścinarek poboczy,
• ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu,
• walców statycznych gładkich i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5

ton,
• płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
• przewoźnych  zbiorników  na  wodę  wyposażonych  w  urządzenia  do  równomiernego  i

kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompy do napełniania zbiorników wodą,
• szczotek mechanicznych.

4.2. Środki transportu
Do  wywiezienia  zebranych  zanieczyszczeń  Wykonawca  użyje  środków  transportowych
spełniających wymagania określone w pkt. 5.

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. Oczyszczenie rowów i zbiorników:
Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz zbiorników można wykonać:
a) ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły,urządzenia do
odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń,
b) mechanicznie, za pomocą koparko-ładowarek.
Ze  ścieków,  oprócz  zanieczyszczeń  luźnych,  Wykonawca  powinien  usunąć  wszelkie  inne
zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp.
Usunięte  zanieczyszczenia  należy  załadować  na  dowolne  środki  transportowe  i  wywieźć  na
składowisko odpadów.

5.3. Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami
Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami należy oczyścić z namułu, roślinności, liści lub
innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli, siekier itp.
Drożność przewodów rurowych należy zapewnić przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 5.5.
Zebrane  zanieczyszczenia  powinny  być  wywiezione  dowolnym  środkiem  transportu  na
składowisko odpadów.

5.4. Ścinanie poboczy  - założenia ogólne
Pobocza stanowią  boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać  szybkie odprowadzenie
wody z jezdni i poboczy. Wewnętrzna krawędź  pobocza i zewnętrzna krawędź  jezdni powinny
stanowić jedną linię, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien być większy od spadku
poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z pochyleniem
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podłużnym jezdni.
Pobocze źle utrzymane, nierówne, z dużą ilością kolein i zaniżeń, ze znacznymi ubytkami gruntu,
stanowi  nie  tylko  zagrożenie  dla  ruchu,  lecz  również  przyśpiesza  uszkodzenia  podbudowy  i
nawierzchni,  a  przez  brak  właściwego  odpływu  wody  -  nawadnia  korpus  drogowy  i  obniża
nośność konstrukcji.
W wielu przypadkach pobocza są  wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy,  w
związku z czym ich nośność powinna umożliwiać przenoszenie obciążeń na nie wywieranych.
Remont  poboczy staje  się  konieczny już  przy  ich  zaniżeniu  większym od  5  cm i  zawyżeniu
powodującym zatrzymanie wody na jezdni.

5.5. Przygotowanie poboczy do naprawy
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany,  w  zależności  od  charakteru
wykonywanej naprawy, dokonać:
a)  usunięcia  z naprawianych powierzchni  zanieczyszczeń  takich jak gałęzie,  kamienie,  liście  z
drzew, skoszenia trawy i chwastów, a w razie wykonywania  ścinki poboczy, również  pachołków
bądź innych elementów, których usunięcie czasowe nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Usunięcie pachołków, słupków kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych
elementów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru,
b) wyznaczenia szerokości pobocza i ustalenia krawędzi korony drogi,
c) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych,
przez wykopanie rowków odwadniających,
d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbędnych przy
wykonywaniu ścinki poboczy,
e) spulchnienia powierzchni poboczy na głębokość od 2 do 3 cm przy ich uzupełnianiu
dla dobrego związania warstw,

5.6. Ścinanie zawyżonych poboczy
Przed przystąpieniem do  ścinania poboczy Wykonawca wykona czynności określone w punkcie
5.3 niniejszej specyfikacji.
Wykonawca wykona  ścinanie poboczy za pomocą ścinarek poboczy lub równiarek (można użyć
też innych maszyn, jak np. koparek frezujących, ładowarek, spycharek).
Samojezdną ścinarką poboczy pracę należy wykonać następująco:

• maszyna kompleksowo ścina pobocze (frezem ślimakowym), ładuje urobek przenośnikiem
taśmowym na  środek transportowy i oczyszcza nawierzchnię  szczotką, zgarniając resztki
gruntu na pobocze,

• następuje zagęszczenie gruntu walcem statycznym gładkim, ogumionym lub wibracyjnym.
Samojezdną lub doczepną równiarką, najczęściej ścinanie pobocza można wykonać następująco:

• przy pierwszym przejściu równiarki, prawą stroną drogi, z lemieszem ustawionym ukośnie,
następuje odkładanie urobku wzdłuż krawędzi jezdni,

• urobek zostaje zebrany ładowarką, załadowany na samowyładowczy  środek transportu i
wywieziony poza obręb robót,

• przy drugim przejściu równiarki  następuje rozplantowanie pozostałości gruntu po pracy
ładowarki,

• pobocze zagęszcza się walcem (jak po ścięciu pobocza ścinarką),
• jezdnię oczyszcza się szczotką mechaniczną, np. zawieszoną na ciągniku.

W  pobliżu  przeszkód  na  poboczu,  utrudniających  pracę  sprzętu  mechanicznego  (np.  przy
drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usuniętych na czas robót pachołkach
itp.), wszystkie drobne roboty, związane ze ścinaniem poboczy – należy wykonać ręcznie.
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Przy niewielkim zakresie robót, pobocze można  ścinać  ręcznie, stosując do tego celu oskardy i
łopaty. W odstępach od 5 do 10 m należy wykonać bruzdy, nadając im ustalony spadek poprzeczny
przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki pobocza między bruzdami można ścinać
„na oko”. Krawędź pobocza i skarpy należy przyciąć do linii według wyciągniętego sznura.
Przy  ścinaniu  poboczy  należy  sprawdzać  ich  równość  oraz  wykonać  ich  zagęszczenie  do
wymaganego  wskaźnika,  określonego  w  pkt.  5.4.  Przy  zagęszczeniu  grunt  powinien  mieć
wilgotność optymalną.
Nadmiar gruntu uzyskanego ze  ścinania poboczy należy odwieźć  poza torowisko drogowe bądź
wykorzystać do pokrycia ubytków w skarpach lub poboczach (np. na większych spadkach). Jeśli
materiał uzyskany ze  ścięcia poboczy może zawierać środki chemiczne do zwalczania  śliskości
zimowej oraz zanieczyszczone pyły z jezdni, wówczas powinien być natychmiast umieszczony:
-  na  wysypisku  publicznym  lub  składowisku  własnym,  urządzonym  zgodnie  z  warunkami
wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska,
- w zagłębieniach terenu położonych na nieużytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli może
tracić swoje szkodliwe właściwości w sposób nie zagrażający środowisku.
Sposób i miejsce wywozu materiału, uzyskanego ze ścinania poboczy, powinny być określone w
SST i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Składowiska odpadów
Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
-  składowiskach  własnych,  urządzonych  zgodnie  z  warunkami  i  decyzjami  wydanymi  przez
właściwe władze ochrony środowiska.
Sposób i miejsce wywozu zanieczyszczeń powinny być określone w SST i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliżu
oczyszczonych urządzeń  odwadniających, to miejsce składowania należy wybrać  w taki sposób,
aby spływy deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których
je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i powierzchniowych.

6. Kontrola jakości robót

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

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać  ciągłą  kontrolę  poprawności oczyszczania
urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pkt. 5.

7. Obmiar robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  oczyszczenia  poszczególnych  urządzeń  odwadniających  jest  dla
oczyszczenia:
a) ścinanie poboczy – m2 (metr),
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b) oczyszczenie rowów - m (metr),
c) przepustów - m (metr).

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeśli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  według  punktu  6  dały
wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej ( 1 m, 1 m2 ) obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• dostawę i pracę sprzętu do robót,
• oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego,
• zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
• odtransportowanie sprzętu z placu budowy,
• kontrolę i pomiary.

10. Przepisy związane
Nie występują.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.04.01.01

Warstwa odsączająca / podsypka piaskowa

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru
warstwy podsypki piaskowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem warstwy podsypki piaskowej grubości określonej w dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
określeniami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”  poz. 1.4.

1.5. Ogólne zasady dotyczące robót ogólne zasady dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.
„Wymagania ogólne” poz. 1.5.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Piaski;
Żwir i mieszanka.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy podsypki powinny być mrozoodporne, posiadać współczynnik
filtracji nie mniejszy niż 0,8m/dobę (0,0093cm/s) oraz spełniać następujące warunki:
a. Szczelności, określony zależnością:

D15

d 85
≤ 5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,
b.  Zagęszczalności, określony zależnością:
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U = 
d 60

d 10
≥ 5

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

2.4. Składowanie materiałów
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest wbudowane bezpośrednio
po dostarczeniu na budowę i  zachodzi  potrzeba jego okresowego składowania,  to  Wykonawca
robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo   przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi
materiałami  kamiennymi.  Podłoże  w  miejscu  składowania  powinno  być  równe,  utwardzone  i
dobrze odwodnione.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek;
• walców statycznych;
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 4.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D.02.00.00. „Roboty ziemne”
oraz D.02.01.02. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie je zgodnie z
Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi, lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno umożliwiać  naciągnięcie  sznurków lub  linek  do
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wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  podsypki  należy  przystąpić  do  jej
zagęszczenia wg PN-S-02205:1998P
Zagęszczenie  warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi  się,  w kierunku jej  osi.  Zagęszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania
równej powierzchni.
W miejscach  niedostępnych  dla  walców warstwa  podsypki  powinna  być  zagęszczana  płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora.
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstwę  podsypki  ,  uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczania
należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić  pierwotny  i  wtórny  moduł
odkształcenia  warstwy.  Stosunek  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien
przekraczać 2,2.
Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20 % do +10 % jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od
wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  zwilżyć  określoną  ilością  wody  i  równomiernie
wymieszać.

5.4. Utrzymanie warstwy podsypki
Warstwa  podsypki  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinny  być
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej
leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru . Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w poz.  2.3.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  zagęszczenia
warstwy odsączającej podaje tablica poniżej:

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podsypki 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna Co 20 m na każdym pasie  ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe Co 100m

6 Ukształtowanie osi w planie Co 100m

7 Grubość warstwy

Podczas budowy-w 3 punktach na każdej dział-
ce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2

Przed  odbiorem  -  w  3  punktach,  lecz  nie
rzadziej niż raz na 2000m2

8 Zagęszczenie i wilgotność podłoża
 W 2 punktach na  dziennej  działce  roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 600m2

6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć:

4-metrową łatą z .
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć:

4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podsypki na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową z tolerancją   5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubość warstwy
Grubość  warstwy powinna  być  zgodna  z  określoną  w Dokumentacji  Projektowej  z  tolerancją
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+1cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana z dwóch warstw, należy mierzyć
łączną grubość tych warstw.
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwie  wykonanych  pod  względem  grubości  Wykonawca
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 
10  cm,uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie.
Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypki  nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli  jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą PN-S-02205 , nie powinna być większa od 2,2.
 Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

6.4. Zasada postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
określonych w poz. 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchniania wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 7 

7.2. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podsypki .

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg poz. 6 dały
wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” poz. 9.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:
• prace pomiarowe;
• dostarczenie  i  rozłożenie  na  uprzednio  przygotowanym  podłożu  warstwy  materiału  o

grubości i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej;
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu;
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy;
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST.

Strona - 65-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

10. Przepisy związane:

• PN-B-04481:1988P  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-S-02205:1998P  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
• PN-S-02205:1998P Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.04.04.00

Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru
podbudowy z kruszywa łamanego.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  jednej  warstwy podbudowy przy  użyciu  kruszywa  łamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubości określonej w dokumentacji projektowej.
Prace obejmują :

• prace pomiarowe,
• zakup materiałów,
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
• rozścielenie warstwy z kruszywa z wyrównaniem pod szablon,
• zagęszczenie kruszywa z polewaniem wodą,
• zakup i dowóz wody.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w SST D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną,  Szczegółową  Specyfikacją
Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Rodzaje i właściwości materiałów
Materiały do wykonania podbudowy powinny składać się z kruszywa bez domieszki gliny i innych
zanieczyszczeń. Do wykonania podbudowy należy użyć niesort kamienny określony projektem.

2.2. Źródła materiałów 
Warunki  ogólne  dotyczące  źródeł  pozyskiwania  materiałów  podano  w  SST  D.00.00.00.
„Wymagania ogólne”.
3. Sprzęt
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać wymaganiom określonym w SST oraz podanym w SST
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D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Sprzęt  do  zagęszczania  podbudowy  powinien  spełniać  warunki  określone  w  wymaganiach
technologicznych robót podanych w punkcie 5.2.
Do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy stosować:

• mieszarki  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażone  w  urządzenia  dozujące  wodę,
zapewniające wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

• równiarki lub układarki,
• walce statyczne gładkie lub wibracyjne zagęszczarki płytowe,
• walce ogumione lub stalowe gładkie do końcowego zagęszczania.

4. Transport
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu.
Ruch  pojazdów po wyprofilowanym podłożu  drogi  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby nie
dopuścić do jego uszkodzenia i tworzenia kolein.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.

5. Wykonanie robót

5.1. Podłoże pod podbudowę z tłucznia
Przed  wykonaniem  podbudowy  wszelkie  powierzchnie  nieodpowiednio  zagęszczone  lub
wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione. Jeżeli
podłoże  wykazuje  jakiekolwiek  wady,  to  powinno  być  ono  usunięte  według  zasad
zaakceptowanych  przez  Inżyniera.  Podłożem jest  wyrównany  zagęszczony  nasyp.  Podbudowa
powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową  lub  według  zaleceń  Inspektora  Nadzoru  z  tolerancjami  określonymi  w  niniejszej
Specyfikacji.  Paliki  lub szpilki  do kontroli  ukształtowania podbudowy powinny być  wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki
lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczania robót i nie powinno być większe niż
10 m.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząsteczek
gruntu do warstwy podbudowy.

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu była
równa wymaganej grubości warstwy.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania przez
wałowanie.
W pierwszej fazie wałowania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej cięższy. Początkowe
przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez włączonej wibracji.
Ze względu na znikome ilości Inżynier może zezwolić na odstępstwa od zasad podanych w SST.
5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem następnej  warstwy powinna  być  utrzymana  w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową
podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  powinien  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy
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spowodowane przez ten ruch na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej w
skutek  oddziaływania  czynników  atmosferycznych,  takich  jak  opady  deszczu,  śniegu,  mróz.
Wykonawca  zobowiązany  jest  wstrzymać  ruch  budowlany  po  okresie  intensywnych  opadów
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczyć ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz
nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji.
Zasady  kontroli  i  odbioru  robót  oraz  zasady  kontroli  materiałów  podano  w  SST D.00.00.00.
„Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do  wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptacji
materiałów według zasad określonych w SST poz. 2.1. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszyw określonych w punkcie 2.1. i 2 .2. niniejszej SST.

6.2.1. Badania właściwości kruszywa
W czasie robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa.

6.3. Badania i pomiary wykonywanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i  zakres  badań i  pomiarów wykonanej  warstwy podbudowy podano w tablicy 5
OST.

6.3.1. Wymagania dotyczące grubości warstwy
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej.
Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  podbudowy  nie  powinny  przekraczać  dla
podbudowy 10%.

6.3.2. Pomiar cech geometrycznych podbudowy

6.3.2.1. Równość podbudowy
Nierówności  podłużne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą.  Nierówności  poprzeczne
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm.

6.3.2.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki  poprzeczne  podbudowy powinny być  zgodne z  Dokumentacją  Projektową z  tolerancją
0,5%.

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

6.3.2.4. Ukształtowanie osi podbudowy
Ukształtowanie  osi  podbudowy  należy  sprawdzać  w  punktach  głównych  trasy  i  w  innych
punktach,  rozmieszczonych nie  rzadziej  niż  co  25  m.  Oś  podbudowy w planie  nie  może być
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.

6.3.2.5. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km a przy krótszych odcinkach
na początku i końcu odcinka i w miejscach charakterystycznych. Szerokość podbudowy nie może
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w
odpowiednich Specyfikacjach zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa nie spełniające tych wymagań i
zostały wbudowane to będą , na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na
właściwe, na koszt Wykonawcy i  bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez
Zamawiającego.

6.4.2. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych  w  punkcie  6.2.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do
głębokości  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza
od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom leżącym, to
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną
grubość,  do połowy szerokości  pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza)
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.4.3. Niewłaściwa grubość podbudowy
Przed odbiorem podbudowy Wykonawca sprawdzi grubość podbudowy w obecności Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca  wykona,  na  własny  koszt,  w  obecności  Inżyniera  dodatkowe  otwory  w  celu
identyfikacji  powierzchni  wadliwych  pod  względem  grubości.  Na  wszystkich  powierzchniach
wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  naprawę  podbudowy.  Podbudowy  z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinny być naprawione przez spulchnienie warstwy na
głębokość co najmniej 75 mm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.4.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy
Podczas odbioru podbudowy, wykorzystując wyniki badań zagęszczenia prowadzonych w sposób
ciągły w czasie budowy, należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych,
tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest równy lub większy od wymaganego albo stosunek wtórnego
modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia jest  mniejszy od wymaganego. W
przypadku  stwierdzenia  niewłaściwego  zagęszczenia  podbudowy,  podbudowę  należy  zerwać  i
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wymienić na nową na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót
Obmiar każdej warstwy podbudowy z kamienia łamanego powinien być dokonany na budowie, w
metrach  kwadratowych,  po  jej  ułożeniu  i  zagęszczeniu.  Obmiar  nie  powinien  obejmować
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej
z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Nadmierna  grubość  lub  nadmierna  powierzchnia  podbudowy  w  stosunku  do  Dokumentacji
Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstaw do
roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót
Odbiór  podbudowy  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu. Odbiór podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postępu robót.
Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie  wyniki  pomiarów  i  badań  z  bieżącej  kontroli
materiałów i robót.
Odbioru  podbudowy  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  wyników  Wykonawcy  i
ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin podbudowy. Inspektor Nadzoru
zleci  Wykonawcy  lub  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  uzupełniających  badań  i
pomiarów wtedy gdy:

- zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszymi Specyfikacjami,
- istnieje jakakolwiek wątpliwość co do jakości lub rzetelności badań Wykonawcy, koszty

tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych
lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych
w niniejszych Specyfikacjach.

9. Podstawa płatności

9.1. Szczegółowe warunki płatności
Podstawą  płatności  będzie  ustalona  obmiarem powierzchnia  zakończonych  i  odebranych  robót
wyliczona w m2 pomnożona przez cenę jednostkową.
Cena jednostkowa obejmuje:

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
• prace pomiarowe,
• sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
• rozłożenie warstwy kruszywa,
• zagęszczenie warstwy,
• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji

technicznej,
• utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. Przepisy związane
.

• PN-EN 932-1:1999P Badania podstawowych właściwości kruszyw. Pobieranie 
próbek
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• PN-EN 932-6:2002P Badania  podstawowych właściwości kruszyw. Część 6. 
Definicje powtarzalności i odtwarzalności

• PN-S-96023:1984P Konstrukcje drogowe. Podbudowa nawierzchni z tłucznia 
kamiennego.

• PN-S-06102:1997P Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie

• PN-S-02205:1998P Drogi  samochodowe  --  Roboty  ziemne  --  Wymagania  i
badania

• PN-EN 03242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym.

• PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązan – Specyfikacja. 
• WT-4 2010 Wymagania techniczne. Zarządzenie 102 GDDKiA z dnia 

11.11.2010 w sprawie stosowania wymagań technicznych na 
drogach krajowych.

• Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa 1983r.
• Technologia robót drogowych w latach 1987-90. Wytyczne GDDP, Warszawa 1986r.  wraz

z późniejszymi uzupełnieniami.
• Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju

przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992r. Wydanie I.
• Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych  produkowanych  z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa 1984r.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.04.05.01.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru
warstwy gruntu stabilizowanego cementem na stropie podłoża gruntowego wykopu pod korpus
drogowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w SST D.00.00.00.
Mieszanka  cementowo  -  gruntowa  -  mieszanka  gruntu,  cementu  i  wody,  a  w  razie  potrzeby
również  dodatków  ulepszających  grunt  jak  np.  popiołów  lotnych  lub  chlorku  wapniowego,
dobranych w optymalnych ilościach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo - gruntowa zagęszczona i stwardniała w
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu spulchnionego
gruntu z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków, z wyrównaniem i
zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.
Ulepszone  podłoże  -  wierzchnia  warstwa  podłoża  gruntowego  leżąca  bezpośrednio  pod
nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  właściwego
wykonania nawierzchni, stosowana wówczas, gdy podłoże ma małą nośność.
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  oraz  zaleceniami  Inspektora
Nadzoru 

2. Materiały

2.1. Grunt do stabilizacji cementem
Przydatność  gruntów  przeznaczonych  do  stabilizacji  cementem  należy  ocenić  na  podstawie
wyników badań laboratoryjnych wykonanych według metod podanych w BN-68/8933-08. Grunt
można uznać za przydatny do stabilizacji  cementem wtedy,  gdy wyniki  badań laboratoryjnych
wykażą,  że  wytrzymałość  na  ściskanie  i  mrozoodporność  próbek gruntu  stabilizowanego będą
zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  punkcie  6.2.  dla  warstwy  ulepszonego  podłoża.  Do
wykonania  podbudów  i  ulepszonego  podłoża  z  gruntów  stabilizowanych  cementem  należy
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem ( według BN-68/8933-08).
L.p. Właściwości Wymagania
1 Uziarnienie

a. ziaren przechodzących przez sito # 40 mm, %, nie mniej
niż:

b. ziaren przechodzących przez sito # 20 mm, %,  powyżej:
c. ziaren przechodzących przez sito # 4 mm, %,  powyżej:
d. cząstek mniejszych od 0,002 mm, % poniżej

wg PN-88/B-04481
100
85
50
20

2 Granica płynności, wg PN-88/B-04481 40
3 Wskaźnik plastyczności, wg PN-88/B-04481 %, poniżej 15
4 Odczyn pH 5 - 8
5 Zawartość części organicznych

wg PN-88/B-14481, % poniżej : 2
6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

wg PN-78/B-06714/28, %, poniżej: 1

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 4.5.1.-1., w wierszach od  l.p. 2 do l.p. 6,
mogą  być  poddane  stabilizacji  po  uprzednim  ulepszeniu  chlorkiem  wapniowym,  wapnem,
popiołami lotnymi itp.   Po ulepszeniu grunty te mogą być uznane za przydatne do stabilizacji
cementem  pod  warunkiem,  że  spełnione  będą  wymagania  co  do  składu,  wytrzymałości  i
mrozoodporności próbek gruntu stabilizowanego, określonego w punktach 5.1.  i  6.2. niniejszej
Specyfikacji. Grunty o granicy płynności 40 - 60 % i wskaźniku plastyczności 15 - 30 % mogą być
stabilizowane  cementem dla  ulepszonego  podłoża  pod  warunkiem użycia  specjalnych  maszyn
podanych  w punkcie  3,  umożliwiających  ich  rozdrobnienie  i  przemieszanie  z  cementem albo
wstępnego ulepszenia wapnem lub innymi dodatkami. Do stabilizacji cementem zaleca się użycie
gruntów o wskaźniku piaskowym od 20 do 50.

2.2. Cement
Do  stabilizacji  gruntu  należy  użyć  cement  klasy  32,5  lub  22,5,  portlandzki,  portlandzki  z
dodatkami  lub  hutniczy  według  wskazań  Inspektora  Nadzoru  wydanych  w oparciu  o  badania
laboratoryjne. Cement, w zależności od rodzaju, powinien spełniać wymagania podane w normie
PN-B-30010:1990P.
.  Cement  używany do stabilizacji  powinien  być  sypki,  bez  zawartości  grudek.  W normalnych
warunkach  czas  przechowywania  cementu  nie  powinien  przekroczyć  trzech  miesięcy.  Cement
zawierający grudki  lub przechowywany na budowie dłużej  niż  3 miesiące może być  użyty za
zgodą Inspektora Nadzoru, gdy zaroby próbne wykażą zadowalającą wytrzymałość na ściskanie
zadowalającą mrozoodporność. Do stabilizacji należy używać cement luzem i przechowywać go w
zbiornikach  stalowych  (silosach)  izolowanych  od  dostępu  wilgoci.  Na  budowie  powinny
znajdować się co najmniej dwa silosy na cement. Rozpoczęcie rozładunku z każdej dostawy jest
możliwe po przedłożeniu atestu producenta.
Niezależnie od atestu producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy czasów
wiązania, stałości objętości i 28-dniowej wytrzymałości cementu według PN-EN 196-7:2009P.  W
przypadku  stwardnienia  cementu  klasy  32,5  dopuszcza  się  ocenę  wytrzymałości  na  podstawie
badania wytrzymałości 3- dniowej. Wymagania dla cementu podano w punkcie 6.4.1., w tablicy
4.5.1.-6.
2.3. Woda
Woda  stosowana  do  stabilizacji  gruntu  lub  kruszywa  cementem  i  ewentualnie  do  pielęgnacji
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wykonanej warstwy powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta bez jej przebadania
zgodnie z wyżej podaną normą.

2.4.Dodatki ulepszające
Przy stabilizacji cementem w przypadkach uzasadnionych stosuje się dodatki ulepszające:

• wapno niegaszone lub suchogaszone, 
• popioły lotne,
• chlorek wapniowy

Za  zgodą  Inspektora  Nadzoru  mogą  być  stosowane  inne  dodatki  o  sprawdzonym  działaniu,
posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

2.4.1. Wapno
Wapno niegaszone lub suchogaszone powinno posiadać atest producenta stwierdzający zgodność
właściwości z wymaganiami podanymi w PN-EN 459-1:2012P

2.4.2. Popioły lotne
Popioły lotne powinny spełniać wymagania podane w normie PN-S-96035:1997P

3. Sprzęt

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru .
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. Sprzęt
do  stabilizacji  gruntu  na  miejscu  powinien  zapewniać  spulchnienie  na  wymaganą  głębokość,
rozdrobnienie gruntu i jednorodne wymieszanie gruntu z cementem, dodanie wody, wyrównanie,
zagęszczenie i pielęgnację. Do wykonania ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem należy
stosować :

a) przy zastosowania mieszania na miejscu mieszarkami:
• mieszarki jedno- lub wielowirnikowe, jedno- lub wieloprzejściowe, do stabilizacji gruntu

spoiwami;
• równiarki lub ciężkie szablony do wyprofilowania warstwy;
• walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania (w miejscach trudno dostępnych

należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne);
Ponadto należy stosować prowadnice, o ile ich użycie jest konieczne do zapewnienia wymaganych
cech geometrycznych warstwy.
Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . Wydajność sprzętu powinna być
taka,  aby  zapewnić  zachowanie  warunków  technologicznych  dotyczących  czasu  mieszania  i
zagęszczania. Sprzęt powinien spełniać dodatkowe wymagania określone w punkcie 5.
4. Transport
Transport materiałów i mieszanek gruntów ze spoiwami hydraulicznymi powinien odbywać się w
sposób  przeciwdziałający  ich  zanieczyszczeniu  i  niekorzystnemu  wpływowi  warunków
atmosferycznych.  Ponadto  mieszanki  gruntów  ze  spoiwami  hydraulicznymi  powinny  być
transportowane w sposób chroniący je przed rozsegregowaniem i osuszeniem. Ruch pojazdów po
wyprofilowanym  podłożu  drogi  powinien  być  tak  zorganizowany  aby  nie  dopuścić  do  jego
uszkodzenia i  tworzenia kolein.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać
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wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  mieszanki  cementowo-gruntowej,  powinny  być
transportowane  w  sposób  uniemożliwiający  zanieczyszczenie.  Transport  cementu  powinien
odbywać  się  z  zastosowaniem cementowozów.  Jeżeli  w  przypadku  robót  o  małym znaczeniu
stosuje  się  ręczne  rozścielenie  cementu  dostarczonego  w  workach,  to  do  transportu  można
zastosować zwykłe samochody ciężarowe. W czasie transportu i przeładunku cement nie może
ulec zawilgoceniu. Woda może być dostarczona wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody
(cysternami).  Wybór  jednego  z  tych  sposobów  jest  uzależniony  od  warunków  miejscowych.
Wydajność środków transportu musi  być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo-gruntowej.

5. Wykonanie robót

5.1. Skład mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartość cementu w mieszance należy ustalić laboratoryjnie. W warstwie ulepszonego podłoża
maksymalna zawartość cementu nie powinna przekroczyć 10%. Zaleca się taki dobór mieszanki,
aby spełnić wymagania wytrzymałościowe  przy jak najmniejszej zawartości cementu.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B04481, z tolerancją +1% i -2% bezwzględnych.

5.2. Projektowanie składu mieszanki cementowo-gruntowej
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi
Nadzoru  do  akceptacji  projekt  składu  mieszanki  łącznie  z  projektem.  Wykonawca  powinien
dostarczyć próbki gruntu lub kruszywa, cementu i ewentualnych dodatków pobrane w obecności
Inspektora Nadzoru. Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:

-  wyniki  badań  gruntu  przeznaczonego  do  stabilizacji  według  zakresu  podanego  w
niniejszej Specyfikacji;

- wyniki badań cementu według metod i w zależności od właściwości określonych w PN-
88/B-04300 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji;

- wyniki badań wytrzymałościowych i mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem
według metod podanych w BN-68/8933-08 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji;

- wymaganą zawartość w mieszance cementu i w razie potrzeby dodatków ulepszających;
-  wymaganą  zawartość  wody  w  mieszance  odpowiadającą  wilgotności  optymalnej

mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem;
- w przypadkach wątpliwych - wyniki badani jakości wody według  normy PN-88/B-32250.

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać odpowiednie otrzymanie w czasie budowy
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
5.3. Metody stabilizacji
Zaleca  się  wykonanie  warstwy  z  gruntu  stabilizowanego  cementem  z  zastosowaniem  metod
mieszania na miejscu sprzętem specjalistycznym.

5.4. Warunki atmosferyczne
Ulepszone  podłoże  z  gruntu  cementem  nie  może  być  wykonywane  wtedy  gdy  temperatura
powietrza spada poniżej 2O C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów 
deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne
wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2O C w czasie najbliższych 7 dni.
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5.5. Przygotowanie podłoża
Przed  wykonaniem  stabilizacji  podłoże  należy  oczyścić  ze  wszelkich  zanieczyszczeń  oraz
sprawdzić  jego  cechy  geometryczne  i  zagęszczenie.  Wszelkie  koleiny  i  powierzchnie
nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wskazujące  odchylenia  od  wymaganej  równości,  spadków
poprzecznych  lub  rzędnych  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie,  dodanie  wody  albo
osuszenie  poprzez  mieszanie.  Jeżeli  ulepszone  podłoże  wykonane  z  materiałów  związanych
spoiwami  wykazuje  jakiekolwiek  wady,  to  powinny  być  one  usunięte  według  zasad
akceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

5.6. Wytyczenie ulepszonego podłoża
Prace  pomiarowe  powinny  być  prowadzone  w  sposób  umożliwiający  wykonanie  warstwy
ulepszonego  podłoża  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  z  tolerancjami  określonymi  w
niniejszej Specyfikacji.  Paliki  lub szpilki do kontroli  ukształtowania podbudowy i  ulepszonego
podłoża  powinny  być  wcześniej  przygotowane,  odpowiednio  zamocowane  i  utrzymane  przez
Wykonawcę w czasie robót . Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach
równoległych  do  osi  drogi  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  .
Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno umożliwiać  naciągnięcie  sznurków lub  linek  do
wytyczania robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  Jeżeli  warstwa mieszanki gruntu z
cementem  ma  być  układana  w  prowadnicach,  to  po  wytyczeniu  warstwy  należy  ustawić  na
podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linię krawędzi układanej warstwy
według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy
mieszanki gruntu z cementem w stanie nie zagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione
stabilnie,  w  sposób  wykluczający  ich  przesuwanie  się  pod  wpływem  oddziaływania  maszyn
użytych  do wykonania warstwy.

5.7. Ochrona ulepszonego podłoża ze względu na ruch budowlany
Jeżeli Inwestor nie zapewni dróg dojazdowych i objazdowych na okres budowy i Wykonawca jest
zmuszony  użyć  ulepszonego  podłoża  jako  powierzchni  dla  ruchu  budowlanego,  to  w  razie
potrzeby Wykonawca wykona doraźne wzmocnienie ulepszonego podłoża w sposób wskazany w
ST, na przykład warstwą piasku lub żwiru, aby ruch budowlany nie wywołał uszkodzeń podłoża
gruntowego.  Wzmocnienie  ulepszonego  podłoża  powinno  być  wykonane  w  całym  przekroju
poprzecznym jezdni, chyba, że Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

5.8. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu
Do stabilizacji  gruntu  metodą  mieszania  na  miejscu  można  użyć  specjalistycznych  mieszanek
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych. Maszyny te powinny zapewnić wykonanie warstwy
ulepszonego podłoża o wymaganej grubości i właściwościach zgodnych z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji.  O  ile  to  konieczne  ze  względu  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  cech
geometrycznych wykonywanej  warstwy,  należy ustawić prowadnice według zasad podanych w
punkcie 5.6. Rzędne ustawienia prowadnic należy określić z uwzględnieniem spulchniania gruntu,
objętości  ewentualnego  materiału  doziarniającego  oraz  projektowanej  grubości  warstwy  po
zagęszczeniu.  Grunt przewidziany do stabilizacji  powinien być spulchniony i  rozdrobniony.  Po
spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby zwiększyć wilgotność w
celu  ułatwienia  rozdrobnienia.  Woda  powinna  być  dozowana  przy  użyciu  beczkowozów
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu
dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie np. chlorek wapniowy. Jeżeli wilgotność naturalna
gruntu jest większa od wilgotności optymalnej, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie w czasie suchej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i
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przemieszać  z  gruntem  dodatki  ulepszające  np  wapno  i  popioły  lotne,  o  ile  ich  użycie  jest
przewidziane  w  recepcie  laboratoryjnej  w  ilości  określonej  w  tejże  recepcie.  Cement  należy
dodawać  do  rozdrobnionego  i  ewentualnie  ulepszonego  gruntu  w  ilości  ustalonej  w  recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt  powinien  być  wymieszany  z  cementem w sposób  jednorodny na  określoną  głębokość,
gwarantującą  uzyskanie  projektowanej  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu.  W  przypadku
wykonywania  stabilizacji  w  prowadnicach  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  jednorodność
wymieszania  gruntu  w  obrębie  skrajnych  pasów.  O  szerokości  30  -  40  cm,  przyległych  do
prowadnic.  O ile to konieczne,  ale wymieszany grunt z omawianej  strefy należy przesunąć ku
środkowi stabilizowanego pasa, a w jego miejsce przenieść jednorodną mieszankę   cementowo-
gruntową. Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 2% należy dodać odpowiednią ilość wody i
mieszankę ponownie dobrze wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może się
różnić  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  -1% i  -2% bezwzględnych.  Czas  od momentu
rozłożenia cementy na gruncie do zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin.
Po  zakończeniu  mieszania  należy  powierzchnie  warstwy  wyrównać  i  wyprofilować  do
wymaganych w Dokumentacji Projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych.
Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo
na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek  i  technologii  gwarantującej  odpowiednią  równość  warstwy  po  uzyskaniu  zgody
Inspektora Nadzoru . Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w punkcie 5.9.

5.9. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców
gładkich,  wibracyjnych  lub  ogumionych,  w  zestawie  wskazanym  w  ST lub  przez  Inspektora
Nadzoru . Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od
krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi  w  stronę  osi  jezdni.  Zagęszczenie  warstwy  o
jednostronnym  spadku  poprzecznym  powinno  rozpocząć  się  od  niżej  położonej  krawędzi  i
przesuwać się pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie
zagęszczania  zaniżenia,  ubytki,  rozwarstwienia  i  podobne  wady  powinny  być  natychmiast
naprawione przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operację zagęszczania i obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody
do mieszanki  w przypadku  technologii  mieszania  na  miejscu  operację  zagęszczania  i  obróbki
powierzchni  muszą  być  zakończone  nie  później  niż  w  ciągu  5  godzin  licząc  od  momentu
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuższe niż 30
minut. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie
mniejszego  niż  1,00  według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  normą  PN-88/B-04481.
Specjalną  uwagę  należy  poświęcić  zagęszczeniu  mieszanki  w  sąsiedztwie  spoin  roboczych
podłużnych  o  poprzecznych  oraz  wszelkich  urządzeniach  obcych.  Wszelkie  miejsca  luźne,
rozsegregowane,  spękane  podczas  zagęszczania  lub  w  inny  sposób  wadliwe  powinny  być
naprawione przez zerwanie na pełną głębokość,  wbudowanie nowej mieszanki  o odpowiednim
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Strona - 78-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

5.10. Spoiny robocze
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
całej  szerokości.  W  przeciwnym  razie,  przy  warstwie  wykonywanej  w  prowadnicach,  przed
wykonaniem  kolejnego  pasa  należy  pionową  krawędź  wykonanego  pasa  zwilżyć  wodą.  Przy
warstwie wykonanej  bez prowadnic w ułożonej  i  zagęszczonej  mieszance należy niezwłocznie
obciąć  pionową krawędź.  Po zwilżeniu  jej  wodą należy wybudować kolejny pas.  W podobny
sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. od obcięcia
pionowej  krawędzi  w  wykonanej  mieszance  można  odstąpić  wtedy,  gdy  czas  pomiędzy
zakończeniem  zagęszczania  jednego  pasa  a  rozpoczęciem  wbudowania  sąsiedniego  pasa  nie
przekracza 60 minut.

5.11. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa ulepszonego podłoża nie zostanie przykryta inną
warstwą  nawierzchni  (tu  kruszywo  łamane  stabilizowane  mechanicznie),  to  powinna  być  ona
natychmiast  poddana  pielęgnacji.  Pielęgnacja  powinna  być  przeprowadzona  według  jednego z
następujących sposobów:

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągi dnia, w czasie
co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody;

• przykrycie  na  okres  7  dni  nieprzepuszczalną  folią  plastikową,  ułożoną  na  zakład  o
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni przez wiatr;

• przykrycie  warstwą  piasku  lub  grubej  włókniny  technicznej  i  utrzymanie  jej  w  stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne  sposoby pielęgnacji  zaproponowane  przez  Wykonawcę  i  inne  materiały  przeznaczone  do
pielęgnacji  mogą  być  zastosowane  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  .  Nie  należy
dopuszczać  żadnego  ruchu  pojazdów  i  maszyn  po  ulepszonym  podłożu  w  okresie  7  dni  po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą
Inspektora Nadzoru .

5.12. Odcinek próbny - tu ze względu na mały zakres robót można zrezygnować.

5.13. Utrzymanie ulepszonego podłoża
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinno być utrzymane
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru , gotowe
ulepszone  podłoże  do  ruch  u  budowlanego,  to  powinien  naprawić  wszelkie  uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
bieżących  napraw  ulepszonego  podłoża  uszkodzonego  wskutek  oddziaływania  czynników
atmosferycznych,  takich  jak  opady  deszczu,  śniegu,  mróz.  Wykonawca  zobowiązany  jest
wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość
uszkodzenia ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed
zimą wyżej leżącą (kolejną) warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem
czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru . Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz
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nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. 
Zasady  kontroli  i  odbioru  oraz  zasady  kontroli  materiałów  podano  w  SST  D.00.00.00.
„Wymagania ogólne”.

6.2. Właściwości gruntu stabilizowanego cementem
Wytrzymałość  na  ściskanie  próbek  gruntu  stabilizowanego  cementem  w  przedmiotowym
przypadku,  badana  według  BN-68/8933-08,  powinna  wynosić  2.5  MPa.  Wskaźnik
mrozoodporności  gruntu  stabilizowanego  cementem,  określony według normy BN-68/8933-08,
powinien być większy od 0.6

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania
projektu  składu  mieszanki  przeznaczonej  do  stabilizacji  w  zakresie  i  w czasie  określonym w
punkcie 5.2.

6.4. Badania w czasie  robót
Częstotliwość i  zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie ulepszonego podłoża z
gruntu stabilizowanego cementem wg wymagań Inspektora Nadzoru (mała powierzchnia).
Bada się :

• uziarnienie gruntu lub kruszywa;
• wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem;
• jednorodność i głębokość mieszanki;
• zagęszczenie warstwy;
• wytrzymałość 7-dniowa;
• wytrzymałość 28-dniowa;
• badania cementu - dla każdej dostawy;
•  badania wody - dla każdego wątpliwego źródła;
• szczegółowe  badania  gruntu:  uziarnienie,  granica  płynności,  wskaźnik  plastyczności,

zawartość części organicznych, odczyn pH, zawartość siarczanów, wskaźnik piaskowy;
• szczegółowe badania  kruszywa :  uziarnienie,  zawartość  części  organicznych,  zawartość

zanieczyszczeń obcych - przy każdej zmianie rodzaju kruszywa.

6.4.1. Badania cementu
Dla  każdej  dostawy cementu  Wykonawca powinien  określić  czas  wiązania,  stałość objętości  i
wytrzymałość  28-dniową cementu.  W przypadku  stosowania  cementu  marki  35  dopuszcza  się
ocenę wytrzymałości na podstawie badania wytrzymałości 3-dniowej. 

6.4.2. Badania gruntu i kruszywa
Przy każdej zmianie rodzaju gruntu należy badać wszystkie jego właściwości i opracować nowy
skład mieszanki cementowo-gruntowej według punktów 5.3. i 5.4. Uziarnienie gruntu według PN-
88/B-04481.

6.4.3. Badania wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-88/B-32250.

6.4.4. Badania dodatków
Jeżeli  są  stosowane  chemiczne  dodatki  ulepszające,  wymienione  w  punkcie  2.5.  niniejszej
Specyfikacji  ich  badanie  należy  wykonać  w  przypadkach  oraz  zakresie  określonym  przez
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Inspektora Nadzoru .

6.4.5. Wilgotność mieszanki cementowo-gruntowej
Wilgotność  mieszanki  cementowo-gruntowej  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,
określonej  w  projekcie  składu  tej  mieszanki,  z  tolerancją  +1%  i  -2%.  Wilgotność  mieszanki
cementowo-gruntowej należy sprawdzić  przy kontroli zagęszczania warstwy. 

6.4.6. Jednorodność i głębokość wymieszania 
Jednorodność  i  głębokość  wymieszania  należy  sprawdzać  przy  stabilizacji  gruntu  metodą
mieszania  na  miejscu.  Jednorodność  wymieszania  cementu  z  gruntem  należy  sprawdzić  co
najmniej  w  dwóch  przekrojach  na  dziennej  działce  roboczej  poprzez  wzrokowe  stwierdzenie
jednolitego  zabarwienia  mieszanki.  Głębokość  wymieszania  należy  sprawdzić  co  najmniej  w
dwóch  przekrojach  na  dziennej  działce  roboczej.  W tym celu  należy  wykonać  co  najmniej  2
otwory w przekroju poprzecznym, na całą głębokość warstwy. Otwory powinny być w odległości
nie  mniej  niż  0,5m  od  krawędzi  podbudowy.  Głębokość  wymieszania  powinna  być  taka,  by
grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej.

6.4.7. Zagęszczenie mieszanki
Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż
1,00, przy oznaczeniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-88/B-04481. 

6.4.8. Wytrzymałość warstwy gruntu stabilizowanego cementem
Wytrzymałość warstwy gruntu stabilizowanego cementem powinna być zgodna z wymaganymi
normami Próbki  do badań należy pobrać  z  miejsc wybranych losowo na świeżo rozłożonej  i
zagęszczonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą
BN-68/8933-08. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach dojrzewania.

6.4.9. Mrozoodporność warstwy gruntu stabilizowanego cementem
W przypadkach wątpliwych lub na polecenie Inspektora Nadzoru należy pobrać dodatkowe próbki
w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z właściwą normą. 

6.5. Badania i pomiary wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem
6.5.1. Grubość warstwy
Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całej jej głębokości, w odległości
co najmniej  0,50 m od krawędzi,  natychmiast  po zagęszczeniu warstwy,  co najmniej  w trzech
losowo  wybranych  punktach.  Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  ulepszonego
podłoża nie powinny przekraczać +10 % i -15 %.

6.5.2. Pomiar cech geometrycznych warstwy

6.5.2.1. Równość ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi
każdego  pasa  ruchu  zgodnie  z  normą   .  Nierówności  poprzeczne  podbudowy  i  ulepszonego
podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać 
15 mm - dla ulepszonego podłoża.

6.5.2.2. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża
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Spadki poprzeczne ulepszonego podłożą należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy.
Spadki  poprzeczne  ulepszonego  podłożą  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  z
tolerancją 0,5 % .

6.5.2.3. Rzędne ulepszonego podłoża
Rzędne należy sprawdzić w osi jezdni i na krawędziach. Różnicę pomiędzy rzędnymi wykonanego
ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.5.2.4. Ukształtowane osi ulepszonego podłoża
Ukształtowanie osi ulepszonego podłożą należy sprawdzić w punktach głównych trasy i w innych
punktach.  Oś  ulepszonego  podłożą  w  planie  nie  może  być  przesunięta  w  stosunku  do  osi
projektowanej o więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg.

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

6.6. Zasada postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.6.1. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłożą
Jeżeli  wytrzymałość  średnia  próbek  po  28  dniach  wiązania  będzie  mniejsza  od  2,5  MPa,  to
warstwa  na  wadliwym  odcinku  zostanie  zerwana  i  wymieniona  na  nową  o  odpowiednich
właściwościach, na koszt Wykonawcy.

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłoży stwierdzi się, że odchylenia cech
geometrycznych  na  działce  roboczej  przekraczają  wielkości  dopuszczalne  to  warstwa  zostanie
zerwana  i  ponownie  wykonana  na  koszt  Wykonawcy.  Dopuszcza  się  inny  rodzaj  naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli szerokość
ulepszonego podłożą jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia
podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca  powinien  poszerzyć  podbudowę  lub
ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu,
formując  pionową,  równą  krawędź  i  ponowne  wykonanie  tej  warstwy.  Przy  takim  sposobie
naprawy nie dopuszcza się mieszania na miejscu, roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.

6.6.3. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłożą
Przed  odbiorem  warstwy  Wykonawca  sprawdza  grubość  ulepszonego  podłożą  w  obecności
Inspektora  Nadzoru  .  (  w  4  miejscach)  przynajmniej  w  50  % otworów grubość  ulepszonego
podłożą powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości
nie może większy od określonego w punkcie 6.5.1. Jeżeli warunek ten jest spełniony Wykonawca
otrzyma pełną zapłatę za roboty. W przeciwnym wypadku Wykonawca wykona, na własny koszt,
w obecności Inspektora Nadzoru dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych
pod  względem  grubości.  Wykonawca  wykona  naprawę  ulepszonego  podłożą  przez  zerwanie
wykonanej  warstwy,  usunięcie  zerwanego  materiału  i  ponowne  wykonanie  warstwy  o
odpowiednich  właściwościach  i  o  wymaganej  grubości  przy  użyciu  do  produkcji  mieszanki
mieszarek stacjonarnych, roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót
nastąpi  ponowny  pomiar  i  ocena  grubości  warstwy  według  wyżej  podanych  zasad  na  koszt
Wykonawcy.
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6.6.4. Niewłaściwe zagęszczenie ulepszonego podłoża
Podczas  odbioru  warstwy,  wykorzystując  wyniki  badań zagęszczenia  prowadzonych  w sposób
ciągły w czasie budowy, należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych,
tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest równy lub większy od wymaganego. Jeżeli procent wyników
badań w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 80 % warstwę należy zerwać i wymienić na
nową na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót 

Obmiar  warstwy  ulepszonego  podłożą  powinien  być  dokonany  na  budowie,  w  metrach
kwadratowych,  po  ułożeniu  i  zagęszczeniu.  Obmiar  nie  powinien  obejmować  jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem
powierzchni  zaakceptowanych  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru  .  Nadmierna  grubość  lub
nadmierna  powierzchnia  ulepszonego  podłoża  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej,
wykonana  bez  pisemnego  upoważnienia  Inspektora  Nadzoru  ,  nie  może  stanowić  podstaw do
roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót

Odbiór  ulepszonego  podłoża  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu.  Odbiór  ulepszonego  podłoża  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego podłoża bez hamowania
postępu  robót.  Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie   wyniki  pomiarów  i  badań  z
bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru ulepszonego podłożą dokonuje Inspektora Nadzoru
na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz
oględzin  warstwy.  Inspektora  Nadzoru  zleci  Wykonawcy  lub  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy istnieje jakakolwiek wątpliwość
co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszt tych bada ponosi Wykonawca tylko w
razie  stwierdzenia  usterek.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  Inspektora  Nadzoru  ustali  zakres
wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i  wymianę na nową wadliwie wykonanej
warstwy, według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa płatności

9.1. Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa obejmuje:

• prace pomiarowe;
• sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża;
• dostarczenie,  ustawienie,  rozebranie  i  odwiezienie  prowadnic  oraz  innych  materiałów i

urządzeń pomocniczych;
• spulchnienie podłoża;
• dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną;
• wymieszanie  gruntu  rodzimego  lub  ulepszonego  kruszywem  z  cementem  na  sucho  a

następnie na mokro w korycie drogi;
• wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy;
• pielęgnacja wykonanej warstwy;
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych;
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• utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. Przepisy związane

• PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-EN 932-1:1999P Badania podstawowych właściwości kruszyw. Pobieranie 

            próbek
• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie
• PN-S-96012:1997P Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 

gruntu stabilizowanego cementem.
• PN-EN 196-7 Sposoby pobierania i przygotowania próbek. 
• PN-EN 196-7:2009P Metody badania cementu. Część7. Metody pobierania i 

przygotowywania próbek
• PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biały
• PN-S-96035:1997P Drogi samochodowe -- Popioły lotne
• PN-EN 14227-10:2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja

- Część 10: Grunty stabilizowane cementem 
• PN-EN 03242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym.

• WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 
krajowych. Wymagania techniczne. Zarządzenie 102 
GDDKiA z dnia 11.11.2010 w sprawie stosowania wymagań 
technicznych na drogach krajowych.

• Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, OBDiM, Warszawa 1983r.
• Technologia robót drogowych w latach 1987-90. Wytyczne GDDP, Warszawa 1986r. wraz z

późniejszymi uzupełnieniami.
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                                   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.04.06.01

Wykonanie podbudowy z betonu

1.Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru podbudowy z  betonu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie warstwy podbudowy z  betonu o grubości i klasie określonej w dokumentacji
projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z  betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi
fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

1.4.2. Beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną
ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w
granicach od 6 do 9 MPa..

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

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

2.2. Cement
Należy  stosować  cementy  powszechnego  użytku:  portlandzki  CEM  I  klasy  32,5  N,  cement
portlandzki  wieloskładnikowy CEM II  klasy 32,5 N,  cement  hutniczy CEM III  klasy 32,5 N,
cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N .
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2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki  betonu należy stosować:
- żwir i mieszankę
- piasek
- kruszywo łamane 
- kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normach
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy i żelazawy. 

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować
wodę  odpowiadająca  wymaganiom  normy.  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować
wodociągową wodę pitną.

2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z  betonu
Do pielęgnacji podbudowy z  betonu mogą być stosowane:
- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
- folie z tworzyw sztucznych,
- włókniny,
- piasek i woda.

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. Sprzęt do wykonywania podbudowy z betonu
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z  betonu, powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania  mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna
być  wyposażona w urządzenia  do  wagowego dozowania  wszystkich  składników,  gwarantujące
następujące tolerancje  dozowania,  wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników:
kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie
wody;
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- układarek albo równiarek do rozkładania  mieszanki betonowej,
- walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
-  zagęszczarek  płytowych,  ubijaków  mechanicznych  lub  małych  walców  wibracyjnych  do
zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,

5. Wykonanie robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki  betonu na podbudowę.
Przed przystąpieniem do robót,  w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,  Wykonawca
dostarczy  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  składu  mieszanki   betonu  oraz  wyniki  badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora
Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inspektora.
Projektowanie mieszanki  betonu polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilości cementu,
- doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne .
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  tak  dobrane,  aby  mieszanka  betonowa  wykazywała
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Zawartość  cementu  powinna  wynosić  od  5  do  7%  w  stosunku  do  kruszywa  i  nie  powinna
przekraczać 130 kg/m3.
Zawartość  wody  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  normalnej
próby Proctora,  (duży cylinder, metoda II).

5.3. Właściwości  betonu.
• wytrzymałość  na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 
• wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 
• nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 
• mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej niż: 20

5.4. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z  betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 50C
i wyższa niż 250C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.

5.5. Przygotowanie podłoża
Podłoże  pod  podbudowę  z   betonu  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę   betonu  o  ściśle  określonym  składzie  zawartym  w  recepcie  laboratoryjnej  należy
wytwarzać  w  mieszarkach  zapewniających  ciągłość  produkcji  i  gwarantujących  otrzymanie
jednorodnej mieszanki.
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Składniki mieszanki  betonu powinny być dozowane wagowo. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania,
w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Układanie podbudowy z  betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi,poruszającymi
się po prowadnicach.
Przy układaniu  mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie  za  pomocą  równiarek  bez  stosowania  prowadnic,  może  odbywać  się  tylko
w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inspektora Nadzoru.
Podbudowy  z   betonu  wykonuje  się  w  jednej  warstwie  o  grubości  od  10  do  20  cm,  po
zagęszczeniu.  Gdy  wymagana  jest  większa  grubość,  to  do  układania  drugiej  warstwy  można
przystąpić po odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98
maksymalnego  zagęszczenia  określonego  według  normalnej  próby  Proctora  
(duży  cylinder  metoda  II).  Zagęszczenie  powinno  być  zakończone  przed  rozpoczęciem czasu
wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki  betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.

5.8. Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z  betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a)  skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną,  w ilości  ustalonej
w SST,
b) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inspektora.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą
Inspektora Nadzoru.

5.9. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową
podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  powinien  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.
Wykonawca jest  zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy,  uszkodzonej
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych,  takich jak opady deszczu,  śniegu i  mróz.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wstrzymać  ruch  budowlany  po  okresie  intensywnych  opadów
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa  z   betonu  musi  być  przed  zima  przykrytą  co  najmniej  jedną  warstwą  mieszanki
mineralno-asfaltowej.

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach wątpliwych wody i  przedstawić  wyniki  tych  badań Inżynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz
w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z  betonu:

• właściwości kruszywa - dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa
• właściwości wody  - dla każdego wątpliwego źródła
• właściwości cementu - dla każdej partii
• uziarnienie mieszanki mineralnej - 2 (minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej),

600 m2 (maksymalna powierzchnia podbudowy na każde badanie)
• wilgotność mieszanki  betonu - 2 (minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej),

600 m2 (maksymalna powierzchnia podbudowy na każde badanie)
• zagęszczenie mieszanki  betonu - 2 (minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej),

600 m2 (maksymalna powierzchnia podbudowy na każde badanie)
• grubość podbudowy z  betonu - 2 (minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej),

600 m2 (maksymalna powierzchnia podbudowy na każde badanie)
• oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  betonu; po 7 dniach - 3 próbki 2 (minimalne ilości

badań na dziennej działce roboczej), 400 m2 (maksymalna powierzchnia podbudowy na
każde badanie)

• oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  betonu;  po 28 dniach -  3 próbki 2 (minimalne
ilości badań na dziennej działce roboczej), 400 m2 (maksymalna powierzchnia podbudowy
na każde badanie)

• oznaczenie nasiąkliwości  betonu - w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inspektora
• oznaczenie mrozoodporności  betonu - w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inspektora

6.3.2. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 

6.3.3. Właściwości wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody.
6.3.4. Właściwości cementu
Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą..

6.3.6. Wilgotność mieszanki  betonu
Wilgotność mieszanki  betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w recepcie z
tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.
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6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z  betonu
Mieszanka  betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego  niż  0,98  maksymalnego  zagęszczenia  laboratoryjnego  oznaczonego  zgodnie
z normalną próbą Proctora (metoda II), 

6.3.8. Grubość podbudowy z  betonu
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna
być zgodna z dokumentacją projektowa z tolerancja ± 1 cm.

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie  betonu
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm.
Próbki  do badań należy pobierać  z  miejsc wybranych  losowo,  w świeżo rozłożonej  warstwie.
Próbki w ilości 6 sztuk. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność  betonu
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą
PN-B-06250:1988.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z  betonu

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

• szerokość podbudowy - 10 razy na 1 km
• równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
• równość poprzeczna - 10 razy na 1 km
• spadki  poprzeczne  -  10  razy  na  1  km   (dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych

i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych luków poziomych)
• rzędne wysokościowe - dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, dla pozostałych dróg co

100 m
• ukształtowanie osi w planie - dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, dla pozostałych

dróg co 100 m (dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

• grubość podbudowy - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, 
-5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej
25  cm  od  szerokości  warstwy  na  niej  układanej  lub  o  wartość  wskazana  w  dokumentacji
projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa lata lub planografem.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Strona - 90-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. Obmiar robót
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m2 wykonanej i odebranej podbudowy.
Nadmierna  grubość  lub  powierzchnia  podbudowy  w  stosunku  do  projektu,  wykonana  bez
pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru, nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót
Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według
zasad podanych w normach i SST D.00.00.00.
Odbiór wykonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

9.1.Szczegółowe warunki płatności
Cena obejmuje:

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;
• prace pomiarowe i oznakowanie robót;
• dostarczenie i wbudowanie mieszanki na założoną grubość i szerokość;
• wyrównanie do wymaganego profilu;
• zagęszczenie;
• pielęgnację wykonanych warstw;
• wykonanie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych;
• uporządkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy związane

• PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biały
• PN-EN 196-7:2009P Metody  badania  cementu.  Część7.  Metody  pobierania  i

przygotowywania próbek
•  PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
• PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:
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Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
• PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych

• PN-EN 933-6 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

• PN-EN 206-1:2003P Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
• PN-EN 480-11:2000:2008P Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
• PN-EN 934-6:2002P Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do

betonu. Definicje i wymagania
• PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-EN 932-6:2002P Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw.  Część  6.

Definicje powtarzalności i odtwarzalności.
• PN-S-96013:1997P Drogi  samochodowe.  Podbudowa  z  chudego  betonu.

Wymaganiai badania
• PN-S-96014:1997P Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z  betonu

cementowego pod nawierzchnie ulepszona.
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,

1997
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
• WT/MK-CZDP84.  Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych

z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
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D.05.03.05a
Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego.

warstwa ścieralna
wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca  się  wykorzystanie  SST przy zlecaniu  robót  na  drogach  wojewódzkich,  powiatowych  i
gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2
[65] punkt 8.4.1.5.
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do
KR6  (określenie  kategorii  ruchu  podano  w  punkcie  1.4.7).  Stosowane  mieszanki   betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria
ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-6

AC5S, AC8S, AC11S

AC8S, AC11S

AC8S, AC11S 2)

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Nawierzchnia  –  konstrukcja  składająca  się  z  jednej  lub  kilku  warstw  służących  do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami
pojazdów.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

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

1.4.13.  Kationowa  emulsja  asfaltowa  –  emulsja,  w  której  emulgator  nadaje  dodatnie  ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe

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

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

dostarczyć  odpowiednie  informacje,  jednak  nie  jest  do  tego
zobowiązany),

IRI – (International  Roughness  Index)  międzynarodowy  wskaźnik
równości,

MOP – miejsce obsługi podróżnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
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2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
[59].  Rodzaje  stosowanych  lepiszcz  asfaltowych  podano  w  tablicy  2.  Oprócz  lepiszcz
wymienionych  w  tablicy  2  można  stosować  inne  lepiszcza  nienormowe  według  aprobat
technicznych.
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza   
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 – KR2 AC5S,
AC8S,
AC11S

50/70, 70/100
Wielorodzajowy
50/70

-

KR3 – KR4 AC8S,
AC11S

   50/70
Wielorodzajowy
50/70   

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

KR5 – KR6 AC8S,
AC11S

Wielorodzajowy
35/50

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4.

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

Lp. Właściwości
Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
50/70 70/100

1 2 3 4 5
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100

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

3 Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż

°C PN-EN 22592 [62] 230 230

4 Zawartość  składników
rozpuszczalnych, 
nie mniej niż

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

1 2 3 4 5
5 Zmiana  masy  po

starzeniu  (ubytek  lub
przyrost), 
nie więcej niż

% m/m PN-EN  12607-1
[31]

0,5 0,8

6 Pozostała  penetracja  po % PN-EN 1426 [21] 50 46

Strona - 95-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

starzeniu, nie mniej niż
7 Temperatura  mięknienia

po  starzeniu,  nie  mniej
niż

°C PN-EN 1427 [22] 48 45

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE
8 Zawartość parafiny, 

nie więcej niż
% PN-EN  12606-1

[30]
2,2 2,2

9 Wzrost  temp.  mięknienia
po  starzeniu,  nie  więcej
niż

°C PN-EN 1427 [22] 9 9

10 Temperatura  łamliwości
Fraassa, nie więcej niż

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10

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

Wymaganie
podstawowe

Właściwość
Metoda
badania

Jed-
nostka

Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
45/80 – 55 45/80 – 65
wymaga
nie

klasa wymaga
nie

klasa

1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja
w  pośrednich
temperaturach
eksploa-
tacyjnych

Penetracja 
w 25°C

PN-EN
1426 [21]

0,1
mm

45-80 4 45-80 4

Konsystencja
w  wysokich
temperatu-
rach  eksploa-
tacyjnych

Temperatura
mięknienia

PN-EN
1427 [22]

°C ≥ 55 7 ≥ 65 5

Kohezja

Siła
rozciągania
(mała
prędkość
rozciągania)

PN-EN
13589 [55]
PN-EN
13703 [57]

J/cm2 ≥  1  w
5°C

4
≥2  w
5°C

3

Siła
rozciągania
w 5°C  (duża
prędkość
rozciągania)

PN-EN
13587 [53]
PN-EN
13703 [57]

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0

Wahadło
Vialit  (meto-
da
uderzenia)

PN-EN
13588 [54]

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0

1 2 3 4 5 6 7 8
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Stałość
konsystencji
(Odporność 
na  starzenie
wg  PN-EN
12607-1  lub
-3 [31]

Zmiana masy % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3
Pozostała
penetracja

PN-EN
1426 [21] % ≥ 60 7 ≥ 60 7

Wzrost
temperatury
mięknienia

PN-EN
1427 [22] °C ≤ 8 2 ≤ 8 2

Inne
właściwości

Temperatura
zapłonu

PN-EN
ISO  2592
[63]

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3

Wymagania
dodatkowe

Temperatura
łamliwości

PN-EN
12593
[29]

°C ≤ -12 6 ≤ -15 7

Nawrót
sprężysty
w 25°C PN-EN

13398
[51]

%

≥ 50 5 ≥ 70 3

Nawrót
sprężysty
w 10°C

NPDa 0 NPDa 0

Zakres
plastyczności

PN-EN
14023
[59] Punkt
5.1.9

°C TBRb 1 TBRb 1

Wymagania
dodatkowe

Stabilność
magazynowa
-nia. Różnica
temperatur
mięknienia

PN-EN
13399
[52]
PN-EN
1427 [22]

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2

Stabilność
magazynowa
-nia. Różnica
penetracji

PN-EN
13399
[52]
PN-EN
1426 [21]

0,1
mm

NPDa 0 NPDa 0

Spadek  tem-
peratury mię-
knienia  po
starzeniu  wg
PN-EN
12607
-1 lub -3 [31]

PN-EN
12607-1
[31]
PN-EN
1427 [22]

°C TBRb 1 TBRb 1

Nawrót  sprę-
żysty w 25°C
po  starzeniu
wg  PN-EN
12607-1  lub
-3 [31]

PN-EN
12607-1
[31]
PN-EN
13398
[51]

%

≥ 50 4 ≥ 60 3

Nawrót  sprę- NPDa 0 NPDa 0
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żysty w 10°C
po  starzeniu
wg  PN-EN
12607-1  lub
-3 [31]

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

Składowanie  asfaltu  drogowego  powinno  się  odbywać  w  zbiornikach,  wykluczających
zanieczyszczenie  asfaltu  i  wyposażonych w system grzewczy pośredni  (bez kontaktu asfaltu  z
przewodami  grzewczymi).  Zbiornik  roboczy  otaczarki  powinien  być  izolowany  termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt  powinien  być  magazynowany  w  zbiorniku  wyposażonym  w  system  grzewczy
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz
unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i  klasy oraz z asfaltem
zwykłym.

2.3. Kruszywo 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44]
i  WT-1  Kruszywa  2010  [64],  obejmujące  kruszywo  grube  ,  kruszywo  drobne   i  wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15.
Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z  kruszywem o innym wymiarze  lub  pochodzeniu.  Podłoże
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.

2.4. Środek adhezyjny

W  celu  poprawy  powinowactwa  fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i  kruszywa,
gwarantującego  odpowiednią  przyczepność  (adhezję)  lepiszcza  do  kruszywa  i  odporność
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny,
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie  środka  adhezyjnego  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych  opakowaniach,  w
warunkach określonych przez producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału  wykonywanego  w  różnym  czasie  oraz  spoin  stanowiących  połączenia  różnych
materiałów  lub  połączenie  warstwy  asfaltowej  z  urządzeniami  obcymi  w  nawierzchni  lub  ją
ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały  termoplastyczne,  jak  taśmy  asfaltowe,  pasty  itp.  według  norm  lub  aprobat

technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat

technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
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– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do  uszczelnienia  krawędzi  należy  stosować  asfalt  drogowy  wg  PN-EN  12591  [27],  asfalt
modyfikowany  polimerami  wg  PN-EN  14023  [59]  „metoda  na  gorąco”.  Dopuszcza  się  inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  (warstwa  wiążąca  z  warstwą  ścieralną)  należy
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na
gorąco.
Emulsję  asfaltową  można  składować  w  opakowaniach  transportowych  lub  w  stacjonarnych
zbiornikach  pionowych  z  nalewaniem  od  dna.  Nie  należy  nalewać  emulsji  do  opakowań  i
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
3. Sprzęt

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie, 
– lekka rozsypywarka kruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.
4. Transport

4.1. Ogólne Wymagania Dotyczące Transportu

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

4.2. Transport materiałów 

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz  należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem  i
zanieczyszczeniem.  Wypełniacz  luzem powinien  być  przewożony w  odpowiednich  cysternach
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przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do
transportu opakowań z metali  lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i  groźba wybuchu
przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na  budowę pojazdami  samowyładowczymi  w
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
być  zabezpieczona  przed  ostygnięciem  i  dopływem  powietrza  (przez  przykrycie,  pojemniki
termoizolacyjne  lub  ogrzewane  itp.).  Warunki  i  czas  transportu  mieszanki,  od  produkcji  do
wbudowania,  powinna  zapewniać  utrzymanie  temperatury  w  wymaganym  przedziale.
Powierzchnie  pojemników  używanych  do  transportu  mieszanki  powinny  być  czyste,  a  do
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie
na mieszankę.

5. Wykonanie robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji  projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9  i 10.

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

Właściwość
Przesiew,   [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
Zawartość  lepiszcza,
minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej
dla ruchu KR3-KR6 [65]

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)]
AC8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do
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16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin5,6 Bmin5,42 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej
2,650  Mg/m3.  Jeżeli  stosowana  mieszanka  mineralna  ma  inną  gęstość  (ρd),  to  do
wyznaczenia  minimalnej  zawartości  lepiszcza  podaną  wartość  należy  pomnożyć  przez
współczynnik   według równania:

d

65 0,2




Tablica 8. Wymagane właściwości  mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2
[65]

Właściwość
Warunki
zagęszczania
wg PN-EN 
13108-20 [48]

Metoda  i  warunki
badania

AC5S AC8S AC11S

Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VFBmin75

VFBmin93

VFBmin75

VFBmin93

VFBmin75

VFBmin93

Zawartość
wolnych
przestrzeni
w mieszance
mineralnej

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14

Odporność  na
działanie
wody a)

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN  12697-12
[35],
przechowywanie  w
40°C  z  jednym
cyklem zamrażania, 
badanie w 25°C

ITSR90 ITSR90
ITSR90

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2  2010 [65]
w załączniku 1.

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65]

Właściwość
Warunki
zagęszczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
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wg PN-EN 
13108-20  [48]

Zawartość  wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmin2,0

Vmax4

Vmin2,0

Vmax4

Odporność  na
deformacje trwałe a)

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda
B       w powietrzu, PN-EN
13108-20,  D.1.6,60°C,  10
000 cykli [38]

WTSAIR 0,50

PRDAIRdeklar

WTSAIR 0,50

PRDAIRdeklar

Odporność  na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN  12697-12  [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym  cyklem
zamrażania, 
badanie w 25°C  b)

ITSR90 ITSR90

a) Grubość plyty: AC8, AC11  40mm.
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2  2010 [65]

w załączniku 1.

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65]

Właściwość
Warunki
zagęszczania
wg PN-EN 
13108-20  [48]

Metoda i warunki badania AC8S AC11S

Zawartość  wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmin2,0

Vmax4

Vmin2,0

Vmax4

Odporność  na
deformacje trwałe a)

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda
B       w powietrzu, PN-EN
13108-20,  D.1.6,60°C,  10
000 cykli [38]

WTSAIR 0,30

PRDAIRdeklar

WTSAIR 0,30

PRDAIRdeklar

Odporność  na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN  12697-12  [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym  cyklem
zamrażania, 
badanie w 25°C  b)

ITSR90 ITSR90

a) Grubość plyty: AC8, AC11  40mm.
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65]

w załączniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń  dozowania,  podgrzewania  i  mieszania  składników  oraz  przechowywania  gotowej
mieszanki).

Dozowanie  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  w  otaczarkach,  w  tym  także
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym
uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania,
z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

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

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

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

Asfalt 70/100

Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70

PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

od 140 do 180

od 140 do 180

od 155 do 195

od 140 do 180

od 130 do 180

od 130 do 180

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

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże  (warstwa  wyrównawcza,  warstwa  wiążąca  lub  stara  warstwa  ścieralna)  pod  warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  w  rozporządzeniu  dotyczącym  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-
metrową lub równoważną metodą) 

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna  nierówność
podłoża  pod  warstwę
ścieralną [mm]

A, S, Pasy:  ruchu,  awaryjne,  dodatkowe,  włączania  i
wyłączania

6

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8
G Pasy:  ruchu,  dodatkowe,  włączania  i  wyłączania,

postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 8
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Z, L, D Pasy ruchu 9

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

5.5. Próba technologiczna

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

5.6. Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i  układania oraz ustalenia warunków
zagęszczania. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku
próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do
wykonania warstwy ścieralnej.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże  powinno  być  skropione  lepiszczem.  Ma  to  na  celu  zwiększenie  połączenia  między
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warstwami  konstrukcyjnymi  oraz  zabezpieczenie  przed  wnikaniem i  zaleganiem wody między
warstwami.
Skropienie  lepiszczem podłoża (np.  z  warstwy wiążącej  asfaltowej),  przed ułożeniem warstwy
ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinno  być  wykonane  w  ilości  podanej  w  przeliczeniu  na
pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających.
W razie  potrzeby  urządzenia  te  należy  zabezpieczyć  przed  zabrudzeniem.  Skropione  podłoże
należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

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

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

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

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3
cm

0 +5

Warstwa ścieralna o grubości < 3
cm

+5 +10

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Właściwości warstwy AC 

Typ  i  wymiar
Projektowana
grubość  warstwy

Wskaźnik
zagęszczenia 

Zawartość  wolnych
przestrzeni w warstwie
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mieszanki technologicznej [cm] [%] [%(v/v)]
AC5S,      KR1-
KR2

2,0 ÷ 4,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0

AC8S,      KR1-
KR2

2,5 ÷ 4,5 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0

AC11S,    KR1-
KR2

3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0

AC8S,      KR3-
KR6

2,5÷4,5 ≥ 98 3,0÷5,0

AC11S,    KR3-
KR6

3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 3,0÷5,0

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

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem
budowlanym  B,  certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności,  aprobatę  techniczną,  ew.  badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Uwagi ogólne

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

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania  Wykonawcy  są  wykonywane  przez  Wykonawcę  lub  jego  zleceniobiorców  celem
sprawdzenia,  czy  jakość  materiałów  budowlanych  (mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  ich
składników,  lepiszczy  i  materiałów  do  uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane
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warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca  powinien  wykonywać  te  badania  podczas  realizacji  kontraktu,  z  niezbędną
starannością  i  w  wymaganym  zakresie.  Wyniki  należy  zapisywać  w  protokołach.  W  razie
stwierdzenia  uchybień  w stosunku do wymagań kontraktu,  ich  przyczyny należy niezwłocznie
usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie.  Inżynier może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier
może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne 

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

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)

Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni a)

Właściwości przeciwpoślizgowe
a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna

próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np.
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
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b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

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

6.3.5. Badania arbitrażowe

Badania  arbitrażowe  są  powtórzeniem badań  kontrolnych,  co  do  których  istnieją  uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,  na której
niekorzyść przemawia wynik badania.

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Właściwości  materiałów  należy  oceniać  na  podstawie  badań  pobranych  próbek  mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału

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

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

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż

6000 m2 lub
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia

większa niż 1000 m2 lub
≤ 10
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     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2

2.  –  mały odcinek budowy lub
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 ≤ 15

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

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

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy Zagęszczenie
wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni,
nie  może  przekroczyć  wartości  dopuszczalnych  podanych  w  tablicy  14.  Dotyczy  to  każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

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

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

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

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas
należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI
oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy
odbiorze  nawierzchni  określono w rozporządzeniu  dotyczącym warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i
parkingów  należy  stosować  metodę  z  wykorzystaniem  łaty  4-metrowej  i  klina  lub  metody
równoważnej,  mierząc wysokość prześwitu w połowie długości  łaty.  Pomiar  wykonuje się  nie
rzadziej  niż  co  10  m.  Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  przez  wartość  odchylenia
równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się
największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  wartości  wskaźnika  równości  IRI  warstwy  ścieralnej
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 17.
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.

Tablica 17. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed upływem
okresu gwarancyjnego 
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Klasa drogi Element nawierzchni Wartości  wskaźnika
IRI [mm/m]

A, S
Pasy:  ruchu,  awaryjne,  dodatkowe,  włączania  i
wyłączania

≤ 2,9

GP Jezdnie  łącznic,  jezdnie  MOP,  utwardzone
pobocza

≤ 3,7

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania,
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza ≤ 4,6

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym
pasie  ruchu,  nie  rzadziej  niż  co  10  m.  Wymagana  równość  poprzeczna  jest  określona  w
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
[67].
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  wartość  odchylenia  równości  poprzecznej  warstwy
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w
tablicy 18. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

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

Klasa drogi Element nawierzchni
Wartości  odchyleń
równości  poprzecznej
[mm]

A, S
Pasy:  ruchu,  awaryjne,  dodatkowe,  włączania  i
wyłączania

≤ 6

GP Jezdnie  łącznic,  jezdnie  MOP,  utwardzone
pobocza

≤ 8

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania,
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza ≤ 8

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe

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

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

Klasa drogi Element nawierzchni

Miarodajny  współczynnik  tarcia  przy
prędkości  zablokowanej  opony
względem nawierzchni
 60 km/h 90 km/h

A, S
Pasy ruchu -  ≥ 0,37

Pasy:  włączania  i  wyłączania,
jezdnie łącznic

≥ 0,44 -

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

≥ 0,36 -

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

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

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  warstwy  ścieralnej  z  betonu
asfaltowego (AC).
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 8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST  D.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.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

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

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST 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. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D.00.00.00  Wymagania ogólne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących
w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody  badania  cementu  –  Oznaczanie  zawartości  chlorków,
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
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4. PN-EN 932-3 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Procedura  i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

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

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

7. PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu

8. PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie
procentowej  zawartości  ziaren  o  powierzchniach  powstałych  w
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości  kruszyw – Część 10:  Ocena
zawartości  drobnych  cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

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

13. PN-EN 1097-3 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część
4:  Oznaczanie  pustych  przestrzeni  suchego,  zagęszczonego
wypełniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część
5:  Oznaczanie  zawartości  wody  przez  suszenie  w  suszarce  z
wentylacją

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

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część
7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część
8: Oznaczanie polerowalności kamienia

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

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

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –

Metoda Pierścień i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  zawartości  wody  w

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  pozostałości  na  sicie

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą
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pozostałości na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie

podatności  wypełniaczy  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na
działanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości

Fraassa

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

31. PN-EN 12607-1
i
PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT

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

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

34. PN-EN  12697-
11

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

35. PN-EN  12697-
12

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

36. PN-EN  12697-
13

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN  12697-
18

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza

38. PN-EN  12697-
22

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie

39. PN-EN  12697-
27

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek

40. PN-EN  12697-
36

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

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

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

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

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

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

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

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Wymagania  –  Część  1:  Beton
Asfaltowy

48. PN-EN  13108-
20

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie
typu

49. PN-EN 13179-1 Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli

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

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

52. PN-EN 13399 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  odporności  na
magazynowanie modyfikowanych asfaltów

53. PN-EN 13587 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  ciągliwości  lepiszczy
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości

54. PN-EN 13588 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  kohezji  lepiszczy
asfaltowych metodą testu wahadłowego

55. PN-EN 13589 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  ciągliwości
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  przyczepności  emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  kationowych

emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  asfaltów

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze  złączy  i  zalewy  –  Część  1:  Specyfikacja  zalew  na

gorąco
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory  naftowe  –  Oznaczanie  temperatury  zapłonu  i  palenia  –

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN  ISO

2592
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne 

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń  na  drogach  krajowych  -  Zarządzenie  nr  102  Generalnego  Dyrektora  Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010.  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  -
Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem kostki wibroprasowanej grubości 
8 cm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące ułożenia nawierzchni z
kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm na podsypce o grubości i rodzaju określonej w
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami
podanymi w SST D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową,  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną.  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materiały

2.1.  Należy  stosować  kostki  betonowe  wibroprasowane  typu  POLBRUK  lub  równoważnej  o
grubości 8 cm – według dokumentacji projektowej.

2.2. Materiał na podsypkę.
Na podsypkę należy użyć piasek lub miał kamienny . Grubość i rodzaj podsypki po zagęszczeniu
według dokumentacji projektowej.
Piasek użyty na podsypkę może zawierać domieszkę gliny w ilości nie przekraczającej 5 %.
Podsypkę kamienną rozścielamy na warstwie podsypki piaskowej. 

2.3. Piasek do pielęgnacji nawierzchni.
Należy użyć średnio lub gruboziarnistego piaski. 
Piasek użyty do pielęgnacji może zawierać domieszkę gliny w ilości nie przekraczającej 5%.

3. Sprzęt
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Kostkę należy układać ręcznie. Do zagęszczenia użyć zagęszczarki płytowej.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Należy je ustawiać równomier-
nie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania
się podczas transportu.
Kostki  betonowe  mogą  być  transportowane  po  osiągnięciu  min  0,7  wytrzymałości  normowej
betonu.
Nie wolno wyładowywać kostki wywrotką. 

5. Wykonanie robót

5.1.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej .
Przed układaniem należy wykonać koryto, wyprofilowane do założonego spadku poprzecznego i
podłużnego. Stopień zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97.
Podsypka piaskowa powinna zostać tak ubita, aby stopa człowieka pozostawiała ledwie widoczny
ślad. 
Podsypka powinna być wykonana tylko na takiej powierzchni, która umożliwi ułożenie kostki w
ciągu jednej do dwu godzin.
Po ułożeniu  kostki  zagęszcza  się  zagęszczarką  płytową.  Następnie  spoiny pomiędzy kostkami
powinny być wypełnione piaskiem poprzez wmiecenie szczotkami.
Tak przygotowany chodnik zagęszcza się ponownie zagęszczarką.
Po paru dniach należy wypełnić spoiny ponownie.

6. Kontrola jakości robót

6.1.  Rodzaje  badań  przy  dokonywaniu  odbioru  chodnika,  w  celu  stwierdzenia  zgodności  z
wymaganiami normy i projektu.
Należy sprawdzić:

• atesty na kostki betonowe, wystawione przez wytwórnię;
− wytrzymałość na ściskanie pojedynczej kostki nie może być mniejsza niż 35 MPa
− dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki:

• długość i szerokość  ±  3 mm'
• grubość  ±  5 mm.
− nasiąkliwość max 5 %
− odporność betonu na ścieranie nie więcej niż 4 mm;
− odporność betonu na działanie mrozu - 50 cykli metodą zwykłą;
− wygląd zewnętrzny -  górne powierzchnie  powinny być  szorstkie,  bez  rys,  pęknięć  i

ubytków.
• prawidłowość wykonania i zagęszczenie podsypki piaskowej ;
• konstrukcję wjazdu;
• równość nawierzchni;

Prześwit  pomiędzy  nawierzchnią  wjazdu  i  przyłożoną  trzymetrową  łatą  nie  może
przekraczać 0,8 cm.

• profil podłużny i poprzeczny, pod kątem zgodności z projektowanymi spadkami + 0,5 %;
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• prawidłowość ułożonego wzoru;
Odpowiednie  spoiny  winny  być  wzajemnie  równoległe.  dopuszcza  się  odchylenia  od
równoległości spoin : 1,0 cm na długości do 10 m chodnika;

• szerokość i wypełnienie spoin
Szczegóły i sposób przeprowadzania powyższych badań podaje ogólna specyfikacja techniczna i
PN-EN 1338:2005P/AC:2007 i  PN-EN 1338:2005P.

7. Obmiar robót

Obmiar przeprowadza się mierząc wykonaną powierzchnię w m2 (metr kwadratowy).

8. Odbiór robót

Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  należy  prowadzić  w  miarę  postępu  robót,
kontrolując jakość robót w sposób podany w punkcie 6. Odbiory częściowe i końcowe zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 6. Odbiory częściowe i końcowe zgodnie z zasadami podanymi w
SST D.00.00.00.

9. Podstawa płatności

9.1. Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa za ułożenia 1 m2  nawierzchni obejmuje:

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, roboty przygotowawcze;
• geodezyjne wyznaczenie odcinków;
• rozścielenie, zagęszczenie i wyrównanie podsypki piaskowej;
• ułożenie nawierzchni z kostki betonowej;
• zagęszczenie  zagęszczarką  płytową  oraz  wypełnienie  szczelin  piaskiem  (wmiecenie

szczotkami);
• ponowne zagęszczenie zagęszczarką;
• uzupełnienie zasypki po kilku dniach i oczyszczenie miejsca robót.

9.2. Szczegółowe zakresy robót wchodzących w zakres pozycji - według przedmiaru.

10. Przepisy związane

•  PN-EN 932-1:1999P    Badania podstawowych właściwości kruszyw. Pobieranie 
   próbek

• PN-EN 932-6:2002P    Badania  podstawowych właściwości kruszyw. Część 6. 
•  PN-EN 1338:2005P    Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań
•  PN-EN 1338:2005P/AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań
Projekt normy europejskiej EN-1338 z 1995r. "Prefabrykowane betonowe kostki brukowe.

Wymagania i metody badań".
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
         D.05.03.25

        Ciąg pieszo - rowerowy

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z  wykonaniem  i  odbiorem  wybudowanego  ciągu  pieszo-rowerowego,  składającego  się
z położonych obok siebie chodnika i ścieżki rowerowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Ciąg pieszo-rowerowy - część ulicy (drogi), składająca się z chodnika i ścieżki rowerowej
położonych obok siebie w pasie drogi (ulicy) lub poza nim.

1.4.2. Chodnik - część ulicy (drogi) przeznaczona dla ruchu pieszych.

1.4.3. Ścieżka (droga) rowerowa - pas terenu przystosowany i przeznaczony wyłącznie dla ruchu
rowerowego.

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

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

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.
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2.2.2. Materiały do budowy ciągu pieszo-rowerowego
Materiały do budowy ciągu pieszo-rowerowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym
przez przepisy podane w punkcie 5 niniejszej SST.
Wykonawca  uzyska  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  stosowania  zgodnie
z punktem 6.2.
Przy składowaniu materiałów do budowy ciągu pieszo-rowerowego należy przestrzegać zaleceń
producentów.

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. 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  przy  budowie  ciągu  pieszo-
rowerowego, w tym jego elementów:

• nawierzchni i ewentualnie podbudowy,
• krawężnika z ławą,
• obrzeża,
• ewentualnie ścieku ulicznego.

Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej,  ST,
instrukcjach  producentów  lub  propozycji  Wykonawcy  i  powinien  być  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru.

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 materiałów
Materiały  sypkie  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami
i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport  materiałów  powinien  być  dokonany  w  sposób  odpowiadający  wymaganiom
odpowiednich przepisów wymienionych w punkcie 5 niniejszej SST.

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. Zasady wykonywania robót
Sposób  wykonania  robót  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  i  ST.
W  przypadku  braku  wystarczających  danych  można  korzystać  z  ustaleń  podanych
w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

• roboty przygotowawcze,
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• roboty nawierzchniowe,
• roboty wykończeniowe.

5.3. Zasady konstruowania ciągu pieszo-rowerowego
Ciąg pieszo-rowerowy, składający się z chodnika i ścieżki rowerowej położonych równolegle obok
siebie, powinien być ustalony w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań geometrycznych
i technologicznych. W przypadku niewystarczających danych można przyjąć następujące ustalenia:

• ścieżka rowerowa powinna znajdować się bliżej jezdni, a chodnik od strony posesji; zaleca
się odróżnić kolorystycznie nawierzchnie obydwu pasów ciągu pieszo-rowerowego,

• wzdłuż  ulic  ciąg  pieszo-rowerowy  powinien  być  wyniesiony  ponad  krawędź  jezdni
i oddzielony krawężnikiem, natomiast wzdłuż dróg może być stosowany samodzielny ciąg
pieszo-rowerowy, usytuowany poza pasem drogowym lub usytuowany na koronie drogi,
oddzielony od jezdni bocznym pasem dzielącym o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m,

• szerokość i pochylenie podłużne oraz poprzeczne ścieżki rowerowej i chodnika powinny
być zgodne z przepisami (zał. 1),

• odległość ciągu pieszo-rowerowego od krawędzi jezdni uzależniona jest od klasy drogi i
należy ją ustalać według przepisu (zał. 1),

• zalecane konstrukcje nawierzchni dla ścieżek rowerowych i chodników podaje przepis (zał.
2).

5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań
Inżyniera:

• 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.

Można dodatkowo korzystać z SST D.02.00.00 przy występowaniu robót ziemnych.

5.5. Roboty nawierzchniowe

5.5.1. Konstrukcja nawierzchni
Jeśli konstrukcja nawierzchni nie została ustalona w dokumentacji projektowej lub SST to należy
przyjąć  według  przepisu,  podającego  zalecane  konstrukcje  nawierzchni  ścieżek  rowerowych  i
chodników (zał. 2).
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie:

• warstwy ścieralnej (najczęściej z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego dla ścieżki
rowerowej oraz koloru szarego dla chodnika),

• podsypki,
• podbudowy.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmują:
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
• przygotowanie i rozścielenie podsypki,
• ułożenie kostek z ubiciem i wypełnieniem szczelin zaprawą,
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• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
• pielęgnację nawierzchni.

Czynności  wykonywane  przy  budowie  innych  rodzajów  nawierzchni  powinny  odpowiadać
wymaganiom odpowiednich OST.

5.5.2. Podłoże i koryto
Podłoże  powinno  być  zabezpieczone  przed  nadmiernym  zawilgoceniem i  ujemnymi  skutkami
przemarzania.
Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D.02.01.02.

5.5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą nawierzchni powinien być zgodny z
dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.:

• „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie”,
• „Podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie  (z  kruszywa  naturalnego  lub

łamanego)” lub z mieszanek niezwiązanych wg WT-4 2010,
• „Podbudowa z tłucznia kamiennego”,
• „Podbudowy  i  ulepszone  podłoża  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  spoiwami

hydraulicznymi”  lub  z  mieszanek  związanych  spoiwem  hydraulicznym  wg
WT-5 2010.

Ewentualne inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora.

5.5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj  obramowania  nawierzchni  powinien  być  zgodny z  dokumentacją  projektową  lub  SST.
Ustawianie  krawężników  i  obrzeży  i  ewentualne  wykonanie  ścieków  przykrawężnikowych
powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST:

• „Ustawianie krawężników betonowych”,
• „Ustawianie krawężników kamiennych”,
• „Betonowe obrzeża chodnikowe”,
• „Ścieki”.

5.5.5. Podsypka
Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubość podsypki po zagęszczeniu
powinna  wynosić  3÷5  cm.  Dopuszczalna  odchyłka  od  zaprojektowanej  grubości  podsypki  nie
powinna przekraczać ± 1 cm.
Pod nawierzchnią mogą występować:

• podsypka piaskowa,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

5.5.6. Warstwa ścieralna nawierzchni
Rodzaj  nawierzchni  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  lub  SST.  Wykonanie
nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.:

• „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg, ulic oraz placów i chodników”,
• „Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.”,
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• „Nawierzchnia z asfaltu piaskowego”,
• „Nawierzchnia z kostki kamiennej”,
• „Chodniki (dot. chodnika z płyt betonowych)”,
• „Tymczasowa nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt wielkowymiarowych”.

Ewentualne inne rodzaje nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.5.7. Pielęgnacja nawierzchni
Ewentualna  pielęgnacja  nawierzchni  przed  oddaniem  jej  do  ruchu  powinna  być  zgodna
z odpowiednią SST.

5.6. Oznakowanie
Oznakowanie poziome należy wykonać według SST D.07.01.01. Na ścieżce rowerowej należy
umieścić  znaki  P-23  „rower”  (zał.  3,  rys.  2b),  a  między  ścieżką  rowerową
a  chodnikiem  znak  P-2a  „linia  pojedyncza  ciągła  -wąska”  szerokości  12  cm  stosowaną
w przypadkach niezbędnych (np. na nawierzchni z asfaltu lanego na ścieżce i chodniku).

Oznakowanie pionowe należy wykonać według SST D.07.01.02. Znak C-13 „droga dla rowerów”
(zał. 3, rys. 2a) umieszcza się bezpośrednio przy wjeździe na drogę dla rowerów. W miejscu, w
którym  kończy  się  droga  dla  rowerów  stosuje  się  znak  C-13a  „koniec  drogi  dla  rowerów”
(przekreślony rysunek „drogi dla rowerów”).

5.7. Roboty wykończeniowe
Roboty  wykończeniowe,  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST,  dokumentacją  wiaty
i wskazaniami Inspektora Nadzoru 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 zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu
i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną,
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

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

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru  do
akceptacji.

Strona - 124-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica
1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie robót
Częstotliwość

badań
Wartości dopuszczalne

1
Lokalizacja i  zgodność granic
terenu  robót  z  dokumentacją
projektową

1 raz
Według  punktu  5  i  dokumentacji
projektowej

2 Roboty przygotowawcze Praca ciągła Według punktu 5.4

3 Roboty nawierzchniowe Jw. Według punktu 5.5

4 Obramowanie nawierzchni Jw. Według punktu 5.5.4

5 Oznakowanie Jw. Według punktu 5.6

6 Wykonanie  robót
wykończeniowych

Ocena ciągła Według punktu 5.7

7. Obmiar robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego ciągu pieszo-rowerowego.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wynikających z
ustaleń punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoża,
• ewentualne wykonanie podbudowy,
• wykonanie ław,
• wykonanie szczelin dylatacyjnych.

Odbiór  tych  robót  powinien  być  zgodny z  wymaganiami  punktu  8.2  D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” oraz niniejszej SST.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D.00.00.00  „Wymagania
ogólne”pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) ciągu pieszo-rowerowego obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• przygotowanie podłoża,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• wykonanie podsypki,
• ew. wykonanie podbudowy,
• wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika,
• wykonanie obramowań nawierzchni i ew. ścieku,
• pielęgnację nawierzchni,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
• odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST 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. Szczegółowe  specyfikacje techniczne (SST)

10.2. Wymagania techniczne do stosowania na drogach krajowych
• WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych
• WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych

10.3. Inne dokumenty
• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Dz.U. nr 220, poz. 2181
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11. Załączniki
                ZAŁĄCZNIK 1

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Chodniki
§  43.  1.  Usytuowanie  chodnika  względem  jezdni  powinno  zapewniać  bezpieczeństwo  ruchu.
Odległość chodnika od krawędzi jezdni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nie powinna być mniejsza niż:

• 10,0 m - w wypadku ulicy klasy S,
• 5,0 m - w wypadku ulicy klasy GP,
• 3,5 m - w wypadku ulicy klasy G.

2. Na ulicy klasy Z lub D chodnik może być usytuowany bezpośrednio przy jezdni lub przy pasie
postojowym. Ulica klasy L lub D w strefie zamieszkania może nie mieć wyodrębnionej jezdni i
chodników.

3. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych warunkami miejscowymi oraz przy przebudowie
albo remoncie ulic, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się usytuowanie chodnika bezpośrednio
przy jezdni, przy czym w wypadku ulic klasy S i GP - pod warunkiem zastosowania ogrodzenia
oddzielającego chodnik od jezdni lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu.

4. Na drodze klasy GP, G lub Z poza terenem zabudowy,  w zależności od potrzeb,  może być
stosowany samodzielny ciąg pieszy lub pieszo-rowerowy, usytuowany poza pasem drogowym lub
chodnik  na  koronie  drogi,  oddzielony  od  jezdni  bocznym  pasem  dzielącym
o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m.

5. W wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, chodnik powinien być wyniesiony ponad krawędź
jezdni lub pasa postojowego na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielony krawężnikiem. Ustalenie
to nie dotyczy stref zamieszkania, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

§44 .  1.  Chodnik  powinien  mieć  szerokość  dostosowaną  do  natężenia  ruchu  pieszych,
z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m,
a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości
chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.

3. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeśli oprócz ruchu pieszych jest on
przeznaczony  do  usytuowania  urządzeń  technicznych,  w  szczególności  podpór  znaków
drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych.

4.  Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni  lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie
powinna być mniejsza niż 1,5 m, a dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do
1,0 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.

5. Długość chodnika usytuowanego w ciągu przejść dla pieszych między jezdniami lub między
jezdnią a torowiskiem tramwajowym powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m.
6. Urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe
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należy  tak  usytuować,  aby  nie  utrudniały  użytkowania  chodnika,  w  tym  przez  osoby
niepełnosprawne.
§45 .  1.  Pochylenie  podłużne  chodnika  lub  samodzielnego  ciągu  pieszego  nie  powinno
przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub pochylnie.

2. Schody i pochylnie na chodniku mogą być jednobiegowe lub wielobiegowe, proste lub łamane
ze spocznikami.

3. Liczba stopni w biegu schodów nie może być mniejsza niż 3 i nie większa niż 13; dopuszcza się
17 stopni w schodach jednobiegowych.

4. Wysokość stopnia nie może być większa niż 17,5 cm, a szerokość od 30 cm do 35 cm, przy
czym 2 h + s = 60 cm do 65 cm, gdzie h oznacza wysokość, a s -  szerokość stopnia.

5.  Pochylenie  podłużne  pochylni  dla  ruchu  pieszych  nie  powinno  być  większe  niż  8%,
a wyjątkowo 10%, gdy długość jej nie przekracza 10 m lub w wypadku pochylni zadaszonej. Jeżeli
długość pochylni jest większa niż 10 m, to należy ją podzielić na krótsze odcinki przedzielone
pośrednimi spocznikami, spełniające następujące warunki:

• różnica poziomów między sąsiednimi spocznikami nie jest większa niż 0,80 m,
• długość odcinka pochylni nie jest większa niż 8 m,
• długość spoczników nie jest mniejsza niż 1,5 m,
• każdy odcinek pochylni powinien rozpoczynać się i kończyć spocznikiem.

6. Szerokość schodów i pochylni należy dostosować do natężenia ruchu pieszych i do szerokości
chodnika.  Szerokość  użytkowa  schodów  powinna  być  nie  mniejsza  niż  1,2  m,
a  pochylni  -  nie  mniejsza  niż  2,0  m.  Szerokość  użytkową  mierzy  się  między  wewnętrznymi
krawędziami  balustrad,  a  w  wypadku  ścian  ograniczających  schody  -  między  poręczami
mocowanymi do nich.

7.  Szczegółowe  wymagania,  jakim  powinny  odpowiadać  schody  i  pochylnie  oraz  balustrady
i  poręcze  są  określone  w  przepisach  dotyczących  warunków  technicznych  jakim  powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

8.  Pochylenie  poprzeczne chodnika  powinno wynosić  od 1% do 3% w zależności  od  rodzaju
nawierzchni i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.

9.  Stopnie  schodów,  spoczniki  schodów i  pochylni  powinny mieć  pochylenie  od  1% do  2%,
zgodne z kierunkiem pochylenia biegów schodów i pochylni.

10. W wypadkach uzasadnionych dopuszcza się na chodniku progi inne niż stopnie schodów, jeśli
ich wysokość nie jest większa niż 2 cm. 

Ścieżki rowerowe
§  46.  1.  Usytuowanie  ścieżki  rowerowej  względem jezdni  powinno  zapewnić  bezpieczeństwo
ruchu.

2. Odległość ścieżki rowerowej od krawędzi jezdni oraz jej  usytuowanie powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w § 43 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i dróg niższych klas dopuszcza się wyznaczenie
przy prawej  krawędzi  jezdni  pasa  dla  rowerów o szerokości  nie  mniejszej  niż  1,5 m.  Pas  dla
rowerów powinien być oddzielony od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi.

§47 .  1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
• 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,
• 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,
• 2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

2. Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie,  jeżeli  oprócz prowadzenia ruchu
rowerowego pełni ona inne funkcje.

§  48.  1.  Pochylenie  podłużne  ścieżki  rowerowej  nie  powinno  przekraczać  5%.
W  wyjątkowych  wypadkach  dopuszcza  się  większe  pochylenia,  lecz  nie  większe  niż  15%.
Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm.

2. Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w
zależności od rodzaju nawierzchni i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.
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      ZAŁĄCZNIK 2

ZALECANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

 a) Zalecane konstrukcje nawierzchni ścieżek rowerowych

b) Zalecane konstrukcje nawierzchni chodników przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszych

c) Zalecane konstrukcje nawierzchni chodników z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej 
nie większej niż 2500 kg, na podłożu Gl o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa
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RYSUNKI
     ZAŁĄCZNIK 3

Rys.  1.  Przykład  ciągu  pieszo-rowerowego  z  betonowej  kostki  brukowej,  położonego  wzdłuż  ulicy,
zawierającego rozwiązania konstrukcyjne elementów ulicznych

Rys. 2. Oznakowanie
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.06.01.04.

Humusowanie i obsianie trawą

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót, związanych z humusowaniem  wraz z obsianiem mieszanką traw.

1.2. Zakres zastosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty omówione w ST mają  zastosowanie do umocnienia powierzchni poprzez humusowanie
wraz z obsianiem mieszanką traw. 

1.4. Określenia podstawowe
Humus - ziemia roślinna
Humusowanie -  przykrycie  powierzchni  ziemią  roślinną  w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy i jej przyjęcia się.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.

2. Materiały
2.1. Humus
Ziemia  urodzajna  powinna  zawierać  co  najmniej  2%  części  organicznych.  Ziemia  urodzajna
powinna być  wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń
obcych.

2.2. Trawa
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania normy PN-R-
65023  i  PN-B-12074.

3. Sprzęt
Sprzęt powinien spełniać ogólne wymagania określone w SST D.00.00.00.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  umocnień  skarp  i  rowów  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z:

• równiarki przeznaczonej do wyrównywania skarp i rowów oraz humusowania powierzchni,
• walców kołowych gładkich, żebrowanych, ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
• wibratorów do zagęszczania ziemi roślinnej.

Pozostałe roboty mogą być wykonywane ręcznie.
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4. Transport
Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem oraz
obniżeniem  ich  wartości  siewnej.  Dla  pozostałych  materiałów  warunki  transportu  powinny
spełniać wymagania określone w SST D.00.00.00.

5. Wykonanie robót

5.1. Humusowanie
Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnią skarpy, nacina się
w niej poziomo lub pod kątem 30 - 45° niewielkie rowki - bruzdy w odstępach co 0,5 - 1,0 m i
głębokości 15 - 20 cm.
Na powierzchnię  należy ułożyć warstwę humusu i obsiać trawą co zapewni ostateczną jej ochronę.
Warstwę  ziemi  roślinnej  należy  odpowiednio  zagęścić  przez  ubicie  ręczne  lub  mechaniczne  i
przedłużyć poza górną krawędź skarpy oraz poza podnóże skarpy nasypu na długość 15 -25 cm.

5.2. Obsianie trawą
Do obsiania  używa się uniwersalnej mieszanki traw jak podano w p. 2.2.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania jakości nasion traw
Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiadać świadectwo wartości
siewnej.  Świadectwo jakości nasion traci ważność  (licząc od daty wystawienia  świadectwa) po
upływie 9 miesięcy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr
kwadratowy) powierzchni określonej w dokumentacji projektowej.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. p.8.

9. Podstawa płatności
Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp i rowów należy przyjmować na podstawie
obmiaru i oceny jakości robót.
Cena jednostkowa wykonania robót związanych z umocnieniem skarp i humusowaniem warstwą
10 cm obejmuje:

• roboty przygotowawcze,
• pozyskanie nasion traw,
• dostarczenie materiałów (humus, nasiona traw),
• rozłożenie warstwy humusu,
• obsianie poboczy i skarp mieszanką traw,
• konserwację i pielęgnację umocnień,
• uporządkowanie terenu,

10. Normy
• PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
• PN-B-12074  Urządzenia  wodno-melioracyjne.  Umacnianie  i  zadarnianie  powierzchni

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze.
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                      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.07.01.01

Oznakowanie poziome

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru oznakowania poziomego projektowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  SST  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem i  odbiorem oznakowania  poziomego  stosowanego  na  drogach  i  parkingach  o
nawierzchni twardej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz
innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Znaki  podłużne -  linie  równoległe do osi  jezdni  lub  odchylone od niej  pod niewielkim
kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
1.4.3.  Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do
wskazania  dozwolonego  kierunku  jazdy  oraz  strzałki  naprowadzające,  które  uprzedzają  o
konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.
1.4.4.  Znaki  poprzeczne  -  znaki  wyznaczające  miejsca  przeznaczone  do  ruchu  pieszych  i
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
1.4.5.  Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli,  napisów, linii przystankowych oraz inne
określające szczególne miejsca na nawierzchni.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalników  lub  punktowe  elementy  odblaskowe,  które  mogą  zostać  naniesione  albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej.
Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.7.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3
mm do 0,8 mm.
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9
mm  do  5  mm.  Należą  do  nich  chemoutwardzalne  masy  stosowane  na  zimno  oraz  masy
termoplastyczne.
1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach
do wtapiania oraz folie  do oznakowań tymczasowych (żółte) i  trwałych (białe)  oraz punktowe
elementy odblaskowe.
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1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych
wypadkach  do  25  mm,  które  są  przyklejane  lub  wbudowywane  w nawierzchnię.  Mają  różny
kształt,  wielkość i  wysokość oraz rodzaj  i  liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do
których  należą  szklane  soczewki,  elementy  odblaskowe  z  polimetekrylanu  metylu  i  folie
odblaskowe.
1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej,  którego
czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.
1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6
miesięcy.
1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.
1.4.14. Materiał  uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości
antypoślizgowe.
1.4.15. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

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

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy  materiał  używany  przez  Wykonawcę  do  poziomego  znakowania  dróg  musi  posiadać
aprobatę techniczną.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości jego lub Inspektora Nadzoru, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one
wymaganiom określonym w punkcie
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być
wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97”.

2.4. Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały
napis zawierający:

• nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
• masę brutto i netto,
• numer partii i datę produkcji,
• informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
• ewentualne wskazówki dla użytkowników.

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania
określone są w „Warunkach technicznych POD-97”.
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2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości
od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).  Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie,  które mogą występować w układach
jedno- lub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem
lub  przez  natrysk,  powinny one  tworzyć  warstwę  kohezyjną  w procesie  odparowania  i/lub  w
procesie chemicznym.
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna
odpowiadająca wymaganiom POD-97.
2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie
ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz
masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi
ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim
aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej.
Masy  termoplastyczne  powinny  być  substancjami  nie  zawierającymi  rozpuszczalników,
dostarczanymi  w  postaci  bloków,  granulek  lub  proszku.  Przy  stosowaniu  powinny  dać  się
podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę
kohezyjną przez ochłodzenie.
Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  grubowarstwowego  i  wykonanych  z  nich
elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
2.6.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienko- i grubowarstwowego
Zawartość  składników  lotnych  (rozpuszczalników  organicznych)  nie  powinna  przekraczać  w
materiałach do znakowania:

• cienkowarstwowego 30% (m/m),
• grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów zawierających  rozpuszczalnik  aromatyczny (jak  np.
Toluen,  ksylen)  w  ilości  większej  niż  10%.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów
zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem
na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w
kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.
Kulki  szklane  powinny  charakteryzować  się  współczynnikiem  załamania  powyżej  1,50,
wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej
80%.  Właściwości  kulek  szklanych  określa  aprobata  techniczna,  odpowiadająca  wymaganiom
POD-97.
2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa  (np.  krystobalitu),  stosowanego  w  celu  zapewnienia  oznakowaniu  odpowiedniej
szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż
1% cząstek mniejszych niż 90 μm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być
określona w SST.
Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny
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odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97.
2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym  elementem  odblaskowym  powinna  być  naklejana,  kotwiczona  lub  wbudowana  w
nawierzchnię  płytka  z  materiału  wytrzymującego  przejazdy  pojazdów  samochodowych,
zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a
także w czasie opadów deszczu.
Element odblaskowy (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego może
być:

• szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na
powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,

• plastikowy  z  warstwą  zabezpieczającą  przed  ścieraniem,  który  może  mieć  warstwę
odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione
na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony
najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej
części,  każda  z  nich  powinna  być  usuwalna  tylko  za  pomocą  narzędzi  polecanych  przez
producenta.  Wysokość  punktowego  elementu  nie  może  być  większa  od  25  mm.  Barwa,  w
przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego
- żółta.
Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, odpowiadająca
wymaganiom POD-97.
2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających
zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do znakowania cienko-  i  grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość
swoich  właściwości  chemicznych  i  fizykochemicznych  przez  okres  co  najmniej  6  miesięcy
składowania w warunkach określonych przez producenta.
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających
zaleceniom  producenta,  zwłaszcza  zabezpieczających  je  od  napromieniowania  słonecznego,
opadów i w temperaturze, dla:

• farb wodorozcieńczalnych od 50 do 400 C,
• farb rozpuszczalnikowych od 00 do 250 C,
• pozostałych materiałów - poniżej 400 C.

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. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót,
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru:

• szczotek  mechanicznych  (zaleca  się  stosowanie  szczotek  wyposażonych  w  urządzenia
odpylające) oraz

• szczotek ręcznych,
• frezarek,
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• sprężarek,
• malowarek,
• układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
• sprzętu do badań, określonych w SST.

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. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przewozić  w  pojemnikach  zapewniających
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki
powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252.
Materiały  do  znakowania  poziomego  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportowymi,
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400  oraz zgodnie z
prawem przewozowym.

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. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co
najmniej 50C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosić co najwyżej 85%.

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej.
Nierównomierności  i/albo  miejsca  łatania  nawierzchni,  które  nie  wyróżniają  się  od  starej
nawierzchni  i  nie  mają  większego  rozmiaru  niż  15% powierzchni  znakowanej,  uznaje  się  za
powierzchnie  jednorodne.  Dla  powierzchni  niejednorodnych  należy  ustalić  w  SST wymagania
wobec materiału do znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej
z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego
w SST i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i
sucha.
 
5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie,
stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych
poziomych”, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i
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zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Materiały  do  znakowania  drogi,  spełniające  wymagania  podane  w  punkcie  2,  powinny  być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku
ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od
2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki
zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego
farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni
znajduje się kożuch.
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i
ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia
pomiarowego na płytce  szklanej  lub  metalowej  podkładanej  na drodze  malowarki.  Ilość farby
zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od
ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym  podziałem  linii  i  posypywaniem  kulkami  szklanymi  z  ew.  materiałem
uszorstniającym.  W przypadku  mniejszych  prac,  wielkość,  wydajność  i  jakość  sprzętu  należy
dostosować do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzję  dotyczącą  rodzaju  sprzętu  i  sposobu  wykonania  znakowania  podejmuje  Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku
ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Materiał  znakujący  należy  nakładać  równomierną  warstwą  o  grubości  ustalonej  w  SST,
zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy
pomocy  grzebienia  pomiarowego  na  płytce  szklanej  lub  metalowej,  podkładanej  na  drodze
malowarki.  Ilość  materiału  zużyta  w  czasie  prac,  określona  przez  średnie  zużycie  na  metr
kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy
użyciu  urządzeń  samojezdnych  z  automatycznym  podziałem  linii  i  posypywaniem  kulkami
szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność
i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. 
Decyzję  dotyczącą  rodzaju  sprzętu  i  sposobu  wykonania  znakowania  podejmuje  Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 
W  przypadku  znakowania  nawierzchni  betonowej  należy  zastosować  podkład  (primer)
poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do nawierzchni.
W przypadku  dwuskładnikowych  mas  chemoutwardzalnych  prace  można  wykonywać  ręcznie,
przy użyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.
5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku
ich  braku  lub  niepełnych  danych  -  zgodne  z  poniższymi  wskazaniami.  Przy  wykonywaniu
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znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne
mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania
różnej  jego  przyczepności  do  nawierzchni  i  do  materiałów,  z  których  wykonano  punktowe
elementy  odblaskowe.  W przypadku  znakowania  nawierzchni  betonowych  należy  zastosować
podkład  (primer)  poprawiający  przyczepność  przyklejanych  punktowych  elementów
odblaskowych do nawierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy
wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:

• cienkowarstwowego,  metodą:  frezowania,  piaskowania,  trawienia,  wypalania  lub
zamalowania,

• grubowarstwowego, metodą frezowania,
• punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.

Środki  zastosowane  do  usunięcia  oznakowania  nie  mogą  wpływać  ujemnie  na  przyczepność
nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.
Usuwanie  oznakowania  na  czas  robót  drogowych  może  być  wykonane  przez  zamalowanie
nietrwałą farbą barwy czarnej.
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały
środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

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

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia  jezdni  przed  wykonaniem znakowania  poziomego  musi  być  całkowicie  czysta  i
sucha. Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialność w dzień
Widzialność  oznakowania  w  dzień  jest  określona  współczynnikiem  luminancji  i  barwą
oznakowania.
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2,
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx.

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg
POD-97]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:

• białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 

• białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 

• żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.  

Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem
współczynnika  luminancji  β,  wg  POD-97.  Wartość  współczynnika  β  powinna  wynosić  dla
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oznakowania świeżego, barwy:
• białej, co najmniej 0,60,
• żółtej, co najmniej 0,40.

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy:
• białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30,
• żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97  przez współrzędne chromatyczności x i
y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
narożne:

Punkt narożny 1 2 3 4

Oznakowanie białe:
x 0,4 0,3 0,3 0,34

y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanie żółte:
x 0,5 0,5 0,5 0,43

y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg
POD-97.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy:

• białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1

• żółtej, co najmniej 200 mcd m-2
 lx-1 .

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

• białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 

• żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2
 lx-1 .

b) folii:
• dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1 

• dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2
 lx-1 .

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd
wyposażony  w  typowe  opony  hamuje  z  blokadą  kół  przy  prędkości  50  km/h  na  mokrej
nawierzchni.
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:

• świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT,
• używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się.
6.3.1.4. Trwałość oznakowania
Trwałość  oznakowania  oceniana  jako  stopień  zużycia  w  10-stopniowej  skali  na  zasadzie
porównania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego:

• farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,
• pozostałymi materiałami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania
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a jego oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z
tym że nie może przekraczać 2 godzin.
6.3.1.6. Grubość oznakowania
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić
dla:

• oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej
800 μm,

• oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm,
• punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej

15  mm,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  ustalonych  w  dokumentacji  projektowej,  co
najwyżej 25 mm.

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz
dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:

• sprawdzenie oznakowania opakowań,
• wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
• pomiar wilgotności względnej powietrza,
• pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
• badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,

b) w czasie wykonywania pracy:
• pomiar grubości warstwy oznakowania,
• pomiar czasu schnięcia, wg POD-97,
• wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
• pomiar  poziomych wymiarów oznakowania,  na  zgodność  z  dokumentacją  projektową i

„Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
• wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
• oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97.

Protokół  z  przeprowadzonych  badań  wraz  z  jedną  próbką  na  blasze  (300  x  250  x  0,8  mm)
Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić
wykonanie badań:

• widzialności w dzień,
• widzialności w nocy,
• szorstkości,

odpowiadających  wymaganiom  podanym  w  punkcie  6.3.1  i  wykonanych  według  metod
określonych w „Warunkach technicznych POD-97”. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość
wykonanego  oznakowania  to  koszt  badań  ponosi  Wykonawca,  w  przypadku  przeciwnym  -
Zamawiający.
6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych
Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza,
co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:

• sprawdzenie oznakowania opakowań,

Strona - 143-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

• sprawdzenie  rodzaju  stosowanego  kleju  lub  innych  elementów  mocujących,  zgodnie  z
zaleceniami SST,

• wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,
• wilgotności względnej powietrza,
• temperatury powietrza i nawierzchni,
• pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia),
• wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów,
• równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,
• zgodności  wykonania  oznakowania  z  dokumentacja  projektową i  „Instrukcją o znakach

drogowych poziomych”.
Protokół  z  przeprowadzonych  badań  wraz  z  próbkami  przyklejanych  elementów,  w  liczbie
określonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić
wykonanie badań:

• widzialności w dzień,
• widzialności w nocy,

odpowiadających  wymaganiom  podanym  w  punkcie  6.3.1  i  wykonanych  według  metod
określonych w „Warunkach technicznych POD-97”. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość
wykonanego  oznakowania  to  koszt  badań  ponosi  Wykonawca,  w  przypadku  przeciwnym  -
Zamawiający.
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania

Zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka 
Materiały do znakowania

cienkowarstwowego grubowarstwowego

1 Zawartość składników lotnych w
materiałach do znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników
chlorowanych

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

≤ 30
≤ 10
0

≤ 2
-
0

2 Współczynnik  załamania  światła
kulek szklanych

 współcz.  > 1,5 > 1,5

3 Współczynnik  luminancji  Q  w
świetle  rozproszonym  dla
oznakowania świeżego barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
≥ 130
≥ 100

≥ 130
≥ 100

4 Współczynnik luminancji β dla
oznakowania świeżego barwy
- białej
- żółtej

współcz. β
współcz. β

≥ 0,60
≥ 0,40

≥ 0,60
≥ 0,40

5 Powierzchniowy współczynnik
odblasku  dla  oznakowania
świeżego w stanie suchym barwy:
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- białej
- żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
≥ 300
≥ 200

≥ 300
≥ 200

6 Szorstkość oznakowania
- świeżego
- używanego (po 3 mies.)

wskaźnik
SRT
SRT

≥ 50
≥ 45

≥ 50
≥ 45

7 Trwałość  oznakowania
wykonanego:
- farbami wodorozcieńczalnymi
- pozostałymi materiałami 

wskaźnik
wskaźnik

≥ 5
 ≥ 6 

≥ 5
≥ 6

8 Czas  schnięcia  materiału  na
nawierzchni

 h  ≤ 2 ≤ 2

9 Grubość  oznakowania  nad
powierzchnią
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych
- z mikrokulkami szklanymi

μm
mm

≤ 800
-

-
≤ 5

10 Okres  stałości  właściwości
materiałów  do  znakowania  przy
składowaniu miesięcy

 

≥ 6 ≥ 6

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i
„Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać następującym warunkom:

• szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
• długość linii  może być mniejsza od wymaganej  co najwyżej  o 50 mm lub większa co

najwyżej o 150 mm,
• dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać

od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,
dla strzałek,  liter  i  cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie  może mieć większej  odchyłki od
wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.
Przy  wykonywaniu  nowego  oznakowania  poziomego,  spowodowanego  zmianami  organizacji
ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania
Przy  odnawianiu  istniejącego  oznakowania  należy  dążyć  do  pokrycia  pełnej  powierzchni
istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  oznakowania  poziomego  jest  m2  (metr  kwadratowy)  powierzchni
naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.
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8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.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.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania
robót, może być dokonany po:

• oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
• przedznakowaniu,
• frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
• usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
• wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4].
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

• na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy,
• na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
• na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,
• na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące,

b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi:
co najmniej 24 miesiące.
W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań:
a) cienkowarstwowych

• dla  wymalowań  farbami  problematyczne  jest  udzielenie  gwarancji  na  wykonane
oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden
rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,

•  na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi
grysami, pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy,
przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy,

• na  nawierzchniach  kostkowych  o  równej  powierzchni  w  dobrym stanie,  pożądane  jest
skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy, przejść dla pieszych i
drobnych elementów do 1 miesiąca,

• −  na  nawierzchniach  drogowych  o  silnie  zdeformowanej,  spękanej,  łuszczącej  się
powierzchni,  na złączach podłużnych jeśli  są niejednorodne, tj.  ze szczelinami, garbami
podłużnymi  i  poprzecznymi,  na  nawierzchniach smołowych (także  z  powierzchniowym
utrwaleniem  smołą),  na  nawierzchniach  kostkowych  w  złym  stanie  (nierówna
powierzchnia,  kostka  uszkodzona,  braki  kostki,  luźne  zanieczyszczenia  w  szczelinach
międzykostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - w zasadzie
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gwarancji nie powinno się udzielać,
• w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres

gwarancyjny należałoby skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i
do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym;

b) grubowarstwowych
• na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania

masami  chemoutwardzalnymi  i  termoplastycznymi  pożądane  jest  skrócić  okres
gwarancyjny  dla  linii  segregacyjnych  do  1  roku,  dla  przejść  dla  pieszych  i  drobnych
elementów do 9 miesięcy.

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2  wykonania robót obejmuje:

• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
• przygotowanie i dostarczenie materiałów,
• oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
• przedznakowanie,
•  naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z

dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
• ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. Przepisy związane

• PN-EN 1871:2003P  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości 
 fizyczne

• PN-EN 1463-2:2003P  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
 elementy odblaskowe. Część 2. Badanie terenowe

• PN-EN 1790:2002   Materiały do poziomego oznakowania dróg. Prefabrykowane
  materiały do poziomego oznakowania dróg.

• PN-EN 1424:2001/A1:2005P  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Kulki szklane 
  do mieszania

• Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

• Warunki  techniczne.  Poziome  znakowanie  dróg.  POD-97.  Seria  „I”  -  Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

D.07.01.02.
Oznakowanie pionowe
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru oznakowania pionowego projektowanej drogi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.1.

1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

• znaków ostrzegawczych,
• znaków zakazu i nakazu,
• znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku.
Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne) - jako
jednolita lub składana.

1.4.3. Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być
wykonane jako malowane lub oklejane (folią  odblaskową lub nieodblaskową).  W przypadkach
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w
tarczy.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy – znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych
(lico nie wykazuje właściwości odblaskowych).

1.4.5.  Znak  drogowy  odblaskowy  –  znak,  którego  lico  wykazuje  właściwości  odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).

1.4.6.  Konstrukcja  wsporcza  znaku  –  słup  (słupy),  wysięgnik,  wspornik  itp.,   na  którym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby,
zaciski).

1.4.7. Znak drogowy prześwietlany – znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone
pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8.  Znak  drogowy  oświetlony  -  znak,  którego  lico  jest  oświetlone  źródłem  światła
umieszczonym na zewnątrz znaku.
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1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesięcy od daty produkcji.

1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż
3 miesiące od daty produkcji.

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

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

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy  materiał  do  wykonania  pionowego  znaku  drogowego,  na  który  nie  ma  normy,  musi
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć
certyfikat bezpieczeństwa (znak "B") nadany przez uprawnioną jednostkę.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
Prefabrykaty betonowe,
Klasa betonu powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.

2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadającym
wymaganiom EN 197-1:2012P .

2.3.2. Kruszywo
Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.

2.3.3. Woda 
Woda do betonu powinna być "odmiany 1".

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i
SST,  a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,  zgodnie  z  propozycją  Wykonawcy
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru .
Konstrukcje  wsporcze  można  wykonać  z  ocynkowanych  rur  .  Wymiary  i  najważniejsze
charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur podano w tablicy 1 .

Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 
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Średnica
zewnętrzna 
w mm

Grubość 
ścianki 
w mm

Masa 1 m

 kg/m

Dopuszczalne odchyłki

Średnicy
zewnętrznej

Grubości 
ścianki

44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09

8,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,1 do 11,9

54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9

57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0

60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1

63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7

70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,8 do 21,3

+1,25% + 15%

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74220:1984P  lub innej normy zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru .
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć
i  naderwań.  Dopuszczalne  są  nieznaczne  nierówności,  pojedyncze  rury  wynikające  z  procesu
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i  prostopadle do osi rury.  Pożądane jest,  aby rury były
dostarczane o długościach: 

• dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm,
• wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem

5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla
długości dokładnych.

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm
na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np.  R 55, R 65,
18G2A) :  lub inne normy.
Rury powinny być dostarczone w opakowaniach w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie  (dotyczy średnic
31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych
(dotyczy  średnic  i  grubości  mniejszych  od  wyżej  wymienionych).  Cechowanie  na  rurze  lub
przywieszce powinno co najmniej obejmować : znak stali i numer wytopu.

Tablica 2. Podstawowe własności kształtowników

Stal

Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów o grubości
lub średnicy, w mm

Wytrzymałość  na
rozciąganie,  MPa,
dla wyrobów o grub.
lub śred. w mm

Do 40 Od 40 
do 65

Od 65 do
80

Od 80 do
100

Od  100
do 150

Od  150
do 200

Do 100 Od  100
do 200

St3W 225 215 205 205 195 185 Od  360
do 490

Od  340
do  490
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St4W 265 255 245 235 225 215 Od  420
do 550

od  400
do 550

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W  przypadku  zastosowania  powłoki  metalizacyjnej  cynkowej  na  konstrukcjach  stalowych,
powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5%.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 3
Powierzchnia  powłoki  powinna  być  jednorodna  pod  względem  ziarnistości.  Nie  może  ona
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.

Tablica 3. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji    atmosferycznej 

Agresywność  korozyjna
atmosfery według 
PN-H-04651Umiarkowana
ciężka

Minimalna grubość powłoki, µ m, przy wymaganej 
trwałości w latach

10 20

120
160M

160
200M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą.
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp. ),
także elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany
jest  do  wydania  gwarancji  na  okres  trwałości  znaku  uzgodniony  z  odbiorcą.  Przedmiotem
gwarancji  są  właściwości  techniczne  konstrukcji  wsporczej  lub  elementów  mocujących  oraz
trwałości zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do
innych obiektów lub konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały  użyte  na  lico  i  tarczę  oraz  połączenie  lica  znaku  z  tarczą  znaku,  a  także  sposób
wykończenia  znaku,  muszą  wykazywać  pełną  odporność  na  oddziaływanie  światła,  zmian
temperatury,  wpływy  atmosferyczne  i  występujące  w  normalnych  warunkach  oddziaływania
chemiczne (w tym korozję elektochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez
wytwórcę lub dostawcę.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą,
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:

- instrukcję montażu znaku,
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcję utrzymania znaku.
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2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:

- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopów aluminium,
-  inne  materiały,  np.   sklejka  wodoodporna,  tworzywa  syntetyczne,  pod  warunkiem

uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed
korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją,
np.  przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania
aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie
farbami antykorozyjnymi.
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej
trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha  z  aluminium  lub  stopów  aluminium  powinna  być  odporna  na  korozję  w  warunkach
zasolenia.
Wymagane grubości:

- z blachy aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w
ramach co najmniej 1,5 mm,

- z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją
przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:
Dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
Dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.
 
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań,
wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp.  
Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej
niż 1,5% największego wymiaru znaku.
Krawędzie  tarczy  znaku  muszą  być  równe  i  nieostre.  Zniekształcenie  krawędzi  tarczy  znaku,
pozostałe  po  tłoczeniu  lub  innych  procesach  technologicznych,  którym  tarcza  ta  (w  znakach
drogowych składanych - segmenty tarczy) była podatna, muszą być usunięte.
Tarcze  znaków  drogowych  składanych  mogą  być  wykonane  z  modułowych  kształtowników
aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych.
Dopuszcza  się  stosowanie  modułowych  kształtowników  z  tworzyw  syntetycznych  lub  sklejki
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między
sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
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2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki  drogowe  odblaskowe  wykonuje  się  z  zasady  przez  oklejenie  tarczy  znaku  materiałem
odblaskowym.
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w
aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą
znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia,
odklejania,  złuszczania  lub  odstawanie  folii  na  krawędziach  tarczy  znaku  oraz  na  jego
powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od
tarczy bez jej zniszczenia.
Przy  malowaniu  lub  klejeniu  symboli  lub  obrzeży  znaków  na  folii  odblaskowej,  technologia
malowania  lub  klejenia  oraz  stosowane  w  tym  celu  materiały  powinny  być  uzgodnione  z
producentem folii.
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowej powinien wynosić od 7 do 10
lat, w zależności od rodzaju materiału.
Powierzchnia  lica  znaku  powinna  być  równa i  gładka,  nie  mogą  na  niej  występować  lokalne
nierówności  i  pofałdowania.  Niedopuszczalne jest  występowanie jakichkolwiek ognisk korozji,
zarówna na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać
przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:

2 mm dla znaków małych i średnich,
3 mm dla znaków dużych i wielkich.

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w
każdym kierunku niż:

2 mm dla znaków małych i średnich,
3 mm dla znaków dużych i wielkich.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych
niż  1  mm w każdym kierunku.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  zarysowań
powierzchni znaku.
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1mm w każdym kierunku.
Na  powierzchni  tej  dopuszcza  się  do  3  zarysowań  o  szerokości  nie  większej  niż  0,8mm  i
całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej
niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że
zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach użytkowanych dopuszcza  się  również  lokalne  uszkodzenia  folii  o  powierzchni  nie
przekraczającej 6 mm2   każde - w liczbie nie większej niż 5 na powierzchni znaku małego lub
średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2   każde - w liczbie nie większej niż 8 na
każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o
wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia  folii  nie  mogą  zniekształcać  treści  znaku  -  w  przypadku  występowania  takiego
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach  nowych  niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  rys,  sięgających  przez
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warstwę folii  do powierzchni  tarczy znaku.  W znakach użytkowanych istnienie  takich rys  jest
dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekraczają
wielkości określonych poniżej.
W  znakach  użytkowanych  dopuszczalne  jest  występowanie  po  wymaganym  okresie
gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających
2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4. W
znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja
tarczy znaku nie może występować.

Wymagana jest  taka wytrzymałość połączenia folii  odblaskowej z  tarczą znaku,  by po zgięciu
tarczy o 90O przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminacji 0,08 do 0,10 - według wzorca
stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubość powłoki farby
nie  może  być  mniejsza  od  20  .  Gdy  tarcza  znaku  jest  wykonana  z  aluminium  lub  ze  stali
cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie
mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.

2.7. Znaki nieodblaskowe

2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego
Znaki  nieodblaskowe (znaki  nieodblaskowe  zwykłe)  mogą  być  wykonane  jako  malowane  lub
oklejane  folią,  z  materiałów  nie  wykazujących  odbicia  powrotnego  (współdrożnego).  Nie
dopuszcza się używania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwykłe) materiałów fluorescencyjnych.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych
Folie  i  farby  użyte  do  wykonania  znaku  muszą  wykazywać  pełne  związanie  z  podłożem
(powierzchnią tarczy znaku) przez cały czas wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są w
szczególności lokalne niedoklejenia, odklejenia, pęcherze, złuszczenia lub odstawanie farby lub
folii na krawędziach lica znaku oraz na jego powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych
Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi być jednolita - bez lokalnych szczelin lub pęknięć.
Niedopuszczalne są lokalne nierówności farby oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie
farby.
Grubość farby lica znaku nie może być mniejsza od 50 μm. Grubość farby na tylnej stronie znaku
nie może być mniejsza od 20 μm.
2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej  odklejanie od
podłoża bez jej zniszczenia.
Krawędzie  folii  na  obrzeżach  tarczy  znaku,  jak  również  krawędzie  folii,  symboli,  napisów,
obramowań itp.  muszą być tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona była integralność znaku
przez pełen okres jego trwałości.

2.7.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych 
Powierzchnia lica znaków drogowych malowanych musi być równa i gładka; niedopuszczalne jest
występowanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą.
Struktura powierzchniowa warstwy farby nie może sprzyjać osadzaniu na niej zanieczyszczeń lub
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cząstek kurzu.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaków o wymiarach 4 x 4 cm nie
może występować więcej niż jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości nie większej
od 0,8 mm i długości nie większej niż 8 mm. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek
innych usterek, w tym pęcherzyków, rozległych zarysowań, wyczuwalnych nierówności farby - na
powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest  występowanie jakichkolwiek ognisk korozji  na
licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.

W  znakach  użytkowanych  w  okresie  wymaganej  trwałości  znaku  na  każdym  z  fragmentów
powierzchni  znaku  o  wymiarach  4  x  4  cm  dopuszcza  się  do  trzech  usterek  o  charakterze
wskazanym wyżej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (pęcherzyki itp. ) O wymiarach
nie  większych  niż  2  mm.  Na  całkowitej  powierzchni  znaku  dopuszcza  się  nie  więcej  niż  8
zarysowań szerokości nie  większej  niż 0,5 mm i długości  nie przekraczającej  8 cm, jeżeli  ich
głębokość nie sięga do podłoża lub nie więcej niż 5 zarysowań o długości przekraczającej 10 mm,
lecz nie większej od 10 cm, jeżeli ich głębokość sięga do podłoża oraz pięciu ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczających 4 mm w każdym kierunku w znakach małych i średnich lub 6 mm
w  znakach  dużych  i  wielkich  -  pod  warunkiem,  że  zarysowania  lub  ogniska  korozji  nie
zniekształcają treści znaku.
Wady w postaci nierówności konturów rysunku znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby
na lico znaku, nie mogą przekraczać 1 mm dla znaków małych i średnich oraz 2 mm dla znaków
dużych i wielkich.
Niedopuszczalne  jest  występowanie  zacieków  o  wymiarach  większych  niż  2  mm  w  znakach
małych i średnich oraz 3 mm w znakach dużych i wielkich w każdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych
Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi być równa i gładka; nie mogą na niej występować
lokalne nierówności i pofałdowania.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o długości nie większej niż
8 mm itp.)  O wymiarach nie  większych niż  1 mm w każdym kierunku.  Niedopuszczalne  jest
występowanie jakichkolwiek rozległych zarysowań oraz pojedynczych rys dłuższych od 8 mm na
powierzchni znaku.
W  znakach  użytkowanych  w  okresie  wymaganej  trwałości  znaku  na  każdym  z  fragmentów
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek jak wyżej, o
wymiarach  nie  większych  od  2  mm,  w  każdym  kierunku.  Na  każdym  z  tych  fragmentów
dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej  długości nie
większej niż 10 cm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 zarysowań
szerokości nie większej od 20 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści
znaku.
W  znakach  użytkowanych  w  okresie  wymaganej  trwałości  dopuszcza  się  również  lokalne
odklejenia folii o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2  każde - w liczbie nie większej niż pięć na
powierzchni znaku małego i średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 10 mm2   każde w
liczbie  nie  większej  niż  8 na  każdym z fragmentów powierzchni  znaku dużego lub wielkiego
(włączając znaki  informacyjne)  o wymiarach 1200 x 1200 mm lub na całkowitej  powierzchni
znaku, jeżeli ta jest mniejsza od 1,44 m2 .
Zarysowania i oderwania folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach  nowych  niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  zarysowań,  sięgających
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przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys
jest  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  występujące  w  ich  otoczeniu  ogniska  korozyjne  nie
przekroczą  określonych w dalszym ciągu.
Zachowana  musi  być  co  najmniej  identyczna  dokładność  rysunku  znaku,  jak  dla  znaków
malowanych (pkt 2.7.5.).
W  znakach  nowych  folia  nie  może  wykazywać  żadnych  znamion  odklejeń,  rozwarstwień,
zanieczyszczeń  itp.   między  poszczególnymi  warstwami  folii  lub  licem  i  tarczą  znaku.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na
obrzeżach tarczy znaku.

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie wymaganej gwarancji co
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym
kierunku na powierzchni każdego fragmentu znaku o wymiarach  4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji nie może
występować żadna korozja tarczy znaku.
Wymagana jest wytrzymałość połączenia folii z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90O  przy
promieniu łuku zgięcia do 15 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone od tarczy
znaku lub od innej folii, na której zostały naklejone.

2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych
Tylna strona znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej
(szarej  naturalnej)  o  współczynniku  luminacji  0,08  do  0,10  -  według  wzorca  stanowiącego
załącznik  do  „Instrukcji  o  znakach  pionowych”  [18].  Grubość  powłoki  farby  nie  może  być
mniejsza od 20 μm . Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub stali cynkowanej ogniowo i
cynkowanie  to  jest  wykonane  po  ukształtowaniu  tarczy  -  jej  krawędzie  mogą  pozostać
niezabezpieczone  farbą  ochronną.  W przypadkach  wycinania  tarczy  znaku  z  blachy  stalowej
cynkowanej  powierzchniowo  -  krawędzie  tarczy  należy  zabezpieczyć  odpowiednią  powłoką
przeciwkorozyjną.

2.8. Znaki emaliowane
Znaki drogowe emaliowane mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej.
Trwałość znaku emaliowanego, w tym również trwałość jego barwy nie może być mniejsza od 15
lat.

2.9. Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów
konstrukcji  wsporczych  znaków jak  śruby,  listwy,  wkręty,  nakrętki  itp.   powinny  być  czyste,
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zależności od wielkości.

2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być
przechowywany zgodnie z EN 197-1:2012P .
Kruszywo  do  betonu  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym
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podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm
między podłożem a prefabrykatem.
Znaki  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  suchych,  z  dala  od  materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.

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. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca  przystępując  do  wykonania  oznakowania  pionowego  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
Koparek kołowych, np.  0,15 m3  lub koparek gąsienicowych, np.  0,25 m3,
Ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
Środków transportowych do przewozu materiałów,

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 materiałów do pionowego oznakowania dróg
Prefabrykaty  betonowe  -  do  zamocowania  konstrukcji  wsporczych  znaków,  powinny  być
przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się
odbywać  środkami  transportowymi  w  sposób  uniemożliwiający  ich  przesuwanie  się  w  czasie
transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robót

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

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

• lokalizację znaku tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

• wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie
trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.

5.3. Wykonanie wykopów dla konstrukcji wsporczej znaków
Sposób  wykonania  wykopu  pod  fundament  znaku  pionowego  powinien  być  dostosowany  do
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głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne
z Dokumentacją Projektową .
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można
było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno  wykopu  przed  ułożeniem  prefabrykatu  należy  wyrównać  i  zagęścić.  Wolne  przestrzenie
między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np.  klińcem i
dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.
Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być
równa z powierzchnią pobocza lub  być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - słupy, słupki, wysięgniki, konstrukcje tablic wielkowymiarowych,
powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

• odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1%,
• odchyłka w wysokości umieszczania znaku, nie więcej niż  ± 2 cm,
• odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub

pasa  awaryjnego,  nie  więcej  niż   5  cm,  przy  zachowaniu  minimalnej  odległości
umieszczenia znaku zgodnie z „instrukcją o znakach drogowych pionowych”.

5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza  znaku musi  być  zamocowana do konstrukcji  wsporczej  w sposób uniemożliwiający jej
przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać,
przy  użyciu  odpowiednich  narzędzi,  odłączenia  tarczy  znaku  od  konstrukcji  przez  cały  okres
użytkowania znaku.
Na drogach i  obszarach,  na których występują częste przypadki dewastacji  znaków, zaleca się
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich
rozłączenie przez osoby niepowołane.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w
każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może
się  od  niej  odłączyć  w  sposób  powodujący narażenie  kogokolwiek  na  niebezpieczeństwo  lub
szkodę.
Nie  dopuszcza  się  zamocowania  znaku  do  konstrukcji  wsporczej  w  sposób  wymagający
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi  być  wykonany w sposób trwały,  zapewniający pełną  czytelność
przedstawionego  na  nim  symbolu  lub  napisu  w  całym  okresie  jego  użytkowania,  przy  czym
wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

5.7. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy  umieszczaniu  na  konstrukcji  wsporczej  znaku  drogowego  jakichkolwiek  urządzeń
elektrycznych  -  obowiązują  zasady  oznaczania  i  zabezpieczania  tych  urządzeń,  określone  w
odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.

Strona - 158-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

5.8. Tabliczka znamionowa znaku
Każdy  wykonany  znak  drogowy  oraz  każda  konstrukcja  wsporcza  musi  mieć  tabliczkę
znamionową z :

• nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy
lub dostawcy,

• datą produkcji,
• oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
• datą ustawienia znaku.

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok
wymaganego przeglądu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.

6. Kontrola jakości robót

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

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  materiałów  do  wykonania  fundamentów
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów do tych
robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie  materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z  deklaracją  zgodności
wydaną  przez  producenta  powinny  być  sprawdzone  w  zakresie  powierzchni  wyrobu  i  jego
wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 4.
Tablica  4.  Częstotliwość  badań  przy  sprawdzeniu  powierzchni  i  wymiarów  wyrobów
dostarczonych przez producentów.
Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badania Ocena  wyników

badań

1.
Sprawdzenie
powierzchni

2.

Sprawdzenie
wymiarów

Od 5 do 10 badań
z  wybranych
losowo  elementów
w  każdej
dostarczonej  partii
wyrobów  liczącej
do  1000
elementów

Powierzchnię  zbadać  nieuz-
brojonym  okiem.  Do  ew.
sprawdzenia  głębokości  wad
użyć dostępnych narzędzi (np.
liniałów  z  czujnikiem,  suw-
miarek, mikromertów itp)

Przeprowadzić  uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. Liniałami,
przymiarami itp.)

Wyniki  badań
powinny  być
zgodne  z
wymaganiami  pkt
2

Strona - 159-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w pkt 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić :

• zgodność  wykonania  znaków  pionowych  z  Dokumentacją  Projektową  (lokalizacja,
wymiary, wysokość zamocowania znaków),

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2 i 5,
• prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z pkt 5.3.,

Złącza o wadach większych niż  dopuszczalne,  określone w pkt  5.5.,  powinny być naprawione
powtórnym spawaniem.

7. Obmiar robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są :

• szt. (sztuka), dla tablic znaków,
• szt. (sztuka), dla słupków.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  po  całkowitym  zakończeniu  robót,  na  podstawie
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w pkt  2 i 5.

8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. Podstawa płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentów,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znaków drogowych,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane
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• EN 197-1:2012P Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku .

• EN 197-1:2012E Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku .

• EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Część2. Domieszki do 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie

• PN-H-74220:1984P Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  
przeznaczenia.

• PN-S-02205:1998P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
• PN-EN 12899-1:2010P Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1. Znaki stałe.
• Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znaków i urządzeń

bezpieczeństwa ruchu. zał.  nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994r. (Monitor Polski nr 16, poz. 120).-
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.07.05.01

 Bariery z rur stalowych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru barier z rur stalowych.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem, kontrolą  i odbiorem robót polegających na ustawieniu barier z rur stalowych. 

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

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

2. Materiały

2.1. Stal
Do  wykonania  barier  z  rur  stalowych  zastosować  kształtowniki  zamknięte  ze  stali  klasy  1
w gatunku St3SX.

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i  prętów powinna być bez pęknięć,  pęcherzy
i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości  jamy usadowej,  rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
-  nie  przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości  od 25 mm, 0.7 mm dla walcówki
o grubości większej.

2.1.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej
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Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub przewieszkach metalowych.

2.1.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2. Łączniki
Jako łączniki występują połączenia spawane.

2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie,  przechowywanie i  transport  winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących
norm i wymaganiami producenta

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją.
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby
zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do
co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. 
W przypadku braku   wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna
wynosić 60 μm.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników
i innych urządzeń.  Wszelkie  urządzenia dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy podlegające przepisom
o  dozorze  technicznym  powinny  być  dostarczone  wraz  z  aktualnymi  dokumentami
uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych
- Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
- Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
- Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
- Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

-    spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów
      atmosferycznych
-    sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
-  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp
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  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone
      z dostateczną wentylacją.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport elementów barier
Elementy  konstrukcyjne  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

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

5.2. Cięcie
Brzegi  po  cięciu  powinny  być  czyste,  bez  naderwań,  gradu  i  zadziorów,  żużla,  nacieków
i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.3. Prostowanie i gięcie
Podczas  prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące  granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.4. Połączenia spawane
Brzegi  do  spawania  wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15  mm powinny być  oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych
gołym okiem.
Kąt  ukosowania,  położenia  i  wielkości  progu,  wymiary  rowka  oraz  dopuszczalne  odchyłki
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.

5.4.1. Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza
się grubość mniejszą:
o 5% - dla spoin czołowych
o 10% - dla pozostałych.
Dopuszcza  się  miejscowe  podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani  jeśli  wady  te  mieszczą  się
w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
5.4.2. Zalecenia technologiczne
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne.
Wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia,
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.
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5.5. Montaż
Przed  przystąpieniem do  montażu  należy  naprawić  uszkodzenia  elementów  powstałe  podczas
transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

1. odchylenie osi słupka względem osi teoretycznej: 5 mm
2. strzałka wygięcia słupa: h/750
3. wygięcie pochwytu 1/750

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:

a) zgodność wykonania bariery z rur stalowych z dokumentacja  projektowa (lokalizacja,  
wymiary, wysokość poręczy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) poprawność ustawienia słupków,
d) prawidłowość montażu bariery z rur stalowych.

7. Obmiar robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery z rur stalowych.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”
Roboty  uznaje  się za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa,  ST  i  normami,  jeżeli
wszystkie pomiary według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór gotowych barier dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór  ostateczny  powinien  być dokonany  po  całkowitym  zakończeniu  robót,  na  podstawie
wyników pomiarów określonych w punktach 6.
9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery z rur stalowych obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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• oznakowanie robót,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• wytyczenie lokalizacji słupków,
• osadzenie słupków bariery,
• montaż bariery,
• przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
• uporządkowanie terenu.

10. Przepisy związane

• Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
• „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”, Dz. Ustaw nr 220, poz. 
2181z dnia 23.12.2003r.

• Katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydanie I. Warszawa, grudzień 1995r 
(PROFIL).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.08.01.01

Ustawienie krawężników/oporników
betonowych wibroprasowanych na ławie betonowej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową krawężnika/opornika betonowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawianiu krawężnika
/opornika  betonowego wibroprasowanego na ławie betonowej o parametrach określonych w 
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Krawężniki/oporniki  betonowe wibroprasowane.
Krawężniki/oporniki o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla gatunku  1 wynoszą:

• dla długości "L" ± 8mm;
• dla szerokości "b" i wysokości "H"  ± 3mm.

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wymaganych normami.
Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania, na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek.
Do każdej partii sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań.
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Na łukach stosować prefabrykaty łukowe dla uzyskania spoin o jednakowej szerokości w pionie i 
poziomie .

2.2. Cement
Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być klasy nie mniejszej niż 32,5 oraz na 
podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać PN-B-19701 i PN-88/B-30000/A1
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania krawężników powinien 
odpowiadać normą j/w.
Cement powinien być pakowany i dostarczony w workach papierowych. Rozpoczęcie rozładunku 
każdej dostawy można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od atestu 
producenta, Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy czasów wiązania, stałości 
objętości i 28-dniowej wytrzymałości cementu wg PN-B-30010:1990P1.

2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna być odmiany "1" 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej.
Woda  nie powinna wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np.  grudek, 
kłaczków. Badania wody należy wykonywać:
W przypadku nowego źródła poboru wody,
W przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np.  zmętnienie, zapach, barwa.

2.4. Pospółka do wykonania podsypki pod ławy.

2.5. Beton na krawężniki.
Do wykonania krawężników należy stosować beton  wibroprasowany.

2.6. Beton na ławy z oporem – według dokumentacji projektowej.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
Betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej;
Wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. Transport
Elementy układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy.
Elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy.
Zasady transportu pozostałych materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”.

5. Wykonanie robót
5.1. Ława betonowa
Ławy betonowe z oporem wykonuje się pełnym szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami, przy czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
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wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.2. Ustawienie krawężników/oporników.
Elementy należy ustawić na wykonanej wcześniej ławie betonowej, na podsypce określonej w  
dokumentacji projektowej z wypełnienie spoin o szerokości przekraczającej 1 cm, zaprawą 
cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1 : 2.
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Wysokość krawężnika/opornika od strony jezdni według dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 
ustaleniami oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót.

6.1. Kontrola ław
1. Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową - 

dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  ±  1 cm na każde 100 m ławy;
2. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy - tolerancje wymiarów wynoszą, dla wysokości  ± 10 % wysokości projektowanej, dla
szerokości  ± 20 % szerokości projektowanej;

3. Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. Z 
tolerancją  ± 20 % szerokości projektowanej;

4. Równość górnej powierzchni ław sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy trzymertowej łaty brukarskiej. Prześwit nie może przekraczać 1cm;

5. Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na 100 m 
wykonanej ławy.

6.2. Kontrola krawężników/oporników.
Należy sprawdzić :

• atesty na prefabrykaty betonowe, wystawione przez wytwórcę;
• wytrzymałość na ściskanie nie może być mniejsza niż 35 MPa;
• dopuszczane odchyłki wymiarów krawężnika :
− długość i szerokość  ± 10 mm;
− grubość  ± 5 mm.

• nasiąkliwość max 5 %;
• odporność betonu na ścieranie nie więcej niż 4mm;
• odporność betonu na działanie mrozu - 50 cykli metodą zwykłą;
• wygląd zewnętrzny - górne powierzchnie powinny być szorstkie, bez rys, pęknięć i 

ubytków.

Ponadto należy sprawdzić ułożony krawężnik/opornik:
• dopuszczalne odchylenie linii elementów w planie od projektowej wynosi  ± 1cm na każde 

100 m;
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny elementów od niwelety 

projektowanej może wynosić  ±  1cm na każde 100 m;
• równość górnej powierzchni sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100m elementów trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit nie może przekraczać  ± 1cm;
• dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 m ustawionego elementu. Spoiny 
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muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
• szerokość spoin na łukach stała ( elementy łukowe ) .

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową krawężnika/opornika  jest 1 m (metr bieżący).

8. Odbiór robót

8.1. Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru .

8.2. Odbiór końcowy
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według 
zasad podanych w normach i SST D.00.00.00.

9. Podstawa płatności

9.1. Szczegółowe warunki płatności
Płatność za metr należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót.
Cena jednostkowa obejmuje:

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;
• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
• dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów;
• wykonanie podsypki,
• wykonanie szalunku pod ławę fundamentową, dostarczenie i wbudowanie mieszanki 

betonowej,
• ustawienie krawężnika/opornika betonowego wibroprasowanego na ławie betonowej na 

podsypce określonej w dokumentacji projektowej,
• uporządkowanie terenu.

Podstawą płatności są metry wbudowanego i odebranego, zgodnie z pkt. 8 krawężnika/opornika .

9.2. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Montaż krawężnika/opornika wibroprasowanego na ławie betonowej – według dokumentacji 
projektowej.

10. Przepisy związane

• Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych część I i II opracowany przez CBPBiM 
Transprojekt, Warszawa 1979r.

• PN-EN 1340:2004P Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
• PN-EN 13198:2005P Prefabrykaty z beztonu. Elementy małej architektury ulic i 

ogrodów.
• PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biały
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.08.06.01

Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową obrzeży betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawianiu obrzeży
betonowych wibroprasowanych  według dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  oraz
określeniami podanymi w SST D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową,  Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.
 
2. Materiały

2.1. Obrzeże betonowe
Obrzeże z betonu wibroprasowanego o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i
proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wymaganych normami.
Obrzeża powinny być  składowane w pozycji  wbudowania na otwartej  przestrzeni,  na podłożu
wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek.
Dla każdej partii  obrzeża sprowadzonej przez Wykonawcę załączone powinno być świadectwo
dopuszczenia  lub  inny  dokument  potwierdzający  jej  jakość  na  podstawie  przeprowadzonych
badań.

2.2. Cement
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo– do wypełnienia spoin obrzeży powinien
odpowiadać PN-EN 197-1:2012P.

2.3. Woda
Woda stosowana do zaprawy cementowo– powinna być odmiany "1".
2.4. Piasek
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Piasek na podsypkę cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom właściwych norm.

3. Sprzęt
Roboty należy wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

• betoniarek do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podlewki;
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. Transport
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0,7 R.
Obrzeża układać należy na środkach transportu w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.
Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  w  czasie  transportu,  a  górna
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej
warstwy.
Zasady transportu pozostałych materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”.

5. Wykonanie robót
Zakres wykonywanych robót:

• wytyczenie linii obrzeża przez służbę geodezyjną;
• przygotowanie podłoża;
• stopień zagęszczania podłoża nie może być mniejszy od 0,97;
• wykonanie podsypki wg dokumentacji;
• montaż  uprzednio  zakupionych  i  dowiezionych  obrzeży;  wysokość  obrzeża  nad

nawierzchnią jak w projekcie.
Spoiny pomiędzy obrzeżami (mac 1cm szerokości),  po oczyszczeniu powinny być  wypełnione
zaprawą cementową.

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola wyrobów betonowych zgodnie z właściwymi normami.

6.1.  Rodzaje  badań  przy  dokonywaniu  odbioru  obrzeży,  w  celu  stwierdzenia  zgodności  z
wymaganiami normy i projektu.
Należy sprawdzić:

• atesty na obrzeża, wystawione przez wytwórnię;
• wytrzymałość na ściskanie nie może być mniejsza niż 35 MPa;
• dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:
− długość ±  10mm'
− grubość ±  5mm.
− nasiąkliwość max 5%;
− odporność betonu na ścieranie nie więcej niż 4mm;
− odporność betonu na działanie mrozu - 50 cykli metodą zwykłą;
− wygląd zewnętrzny -  górne powierzchnie  powinny być  szorstkie,  bez  rys,  pęknięć  i

ubytków;
• prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy i podsypki;
• równość - dopuszczalne odchylenie profilu podłużnego obrzeży nie może przekraczać +

1cm, a tolerancja odchylenia od projektowanego kierunku + 1cm;
• szerokość i wypełnienie spoin
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7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  jest  1m.  Do  płatności  przyjmuje  się  ilość  metrów  obrzeża  betonowego
ustawionego i odebranego.

8. Odbiór robót
Odbioru należy dokonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Czynność odbioru
winna być udokumentowana odpowiednim protokółem, zgodnie z  zasadami przyjętymi w SST
D.00.00.00. p. 8

9. Podstawa płatności

9.1. Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa winna uwzględniać:

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;
• zakup i dostarczenie na budowę obrzeży i pozostałych materiałów;
• wyznaczenie linii prowadzącej;
• przygotowanie podłoża;
• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej;
• ustawienie obrzeży;
• wypełnienie styków zaprawą cementowo-piaskową;
• pielęgnacja wykonanego obrzeża;
• uporządkowanie miejsca budowy.

Płaci się za metry wbudowanego i odebranego zgodnie z punktem 8 obrzeża.

9.2. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Montaż obrzeża betonowego według dokumentacji projektowej.

10. Przepisy związane

•  PN-EN 13055-1:2003P    Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu,  
   zaprawy i rzadkiej zapraw 

• PN-EN 12620:2013-08E           Kruszywa do betonu
• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.:
• PN-EN 206-1:2003/A2:2006P  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
• PN-EN 206-1:2003P    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
• PN-EN 206-1:2003A1:2005P   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
• PN-EN 197-1:2012P    Cement. Część 1 : Skład, wymagania i kryteria zgodności 

   dotyczące cementów powszechnego użytku.
• PN-EN 13198:2005P    Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i  

   ogrodów.
• Projekt normy europejskiej EN-1338 z 1995r. "Prefabrykowane betonowe kostki brukowe. 

   Wymagania i metody badań".
• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych część I i II opracowany przez CBPBDiM

Transprojekt, Warszawa 1978r.
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                                   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.10.01.01

Mur oporowy, ogrodzenie z siatki

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem muru oporowego i ogrodzenia z siatki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- budową muru oporowego określonego w dokumentacji projektowej,
- budową ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych,
- rozebraniem istniejącego ogrodzenia

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Mur  oporowy  -  budowla  utrzymująca  w  stanie  stateczności  uskok  naziomu  gruntów
rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.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.00.00.00 p. 2.

2.2. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadać  wymaganiom określonym w PN-B-06251 Deskowanie należy
wykonać  z materiałów odpowiadających następującym normom:
drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 , 
tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000 ,
tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 ,
gwoździe wg BN-87/5028-12 ,
śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 , PN-M-82503 , PN-M-82505  i PN-
M-82010 .
Dopuszcza się  wykonanie deskowań  z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
2.3. Beton i jego składniki
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Do  murów  oporowych  żelbetowych  stosować   beton  konstrukcyjny  klasy  określonej  w
dokumentacji  projektowej   wg  PN-B-06250   Do  betonu  powinien  być  stosowany  cement
powszechnego użytku, wg PN-B-19701.
Kruszywo  do  betonu  (piasek,  żwir,  grys,  mieszanka  z  kruszywa  naturalnego  sortowanego,
kruszywo łamane powinno odpowiadać  wymaganiom PN-B-06250  i  PN-B-06712 .
Woda powinna być  „odmiany 1” i odpowiadać  wymaganiom PN-B-32250.
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać  wymaganiom PN-B-06250.

2.4. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać  wymaganiom podanym w PN-H-
93215.
Właściwości stali powinny odpowiadać  wymaganiom PN-H-84020. 

2.5. Materiały izolacyjne
Do izolacji muru oporowego należy zastosować materiał określony w projekcie.
 Jeśli dokumentacja projektowa nie określa można  zastosować następujące materiały
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 ,
b) asfaltowa emulsja kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,
c) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01,
d) kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175.
Zastosowane materiały izolacyjne muszą być  zaakceptowane przez Inżyniera.

2.6. Materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym
Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogą  być  wykonywane z materiałów takich jak żwir,
mieszanka, piasek gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN-B-06716  i  PN-B-11111.

2.7. Beton do osadzania słupków
Beton zwykły B-10 powinien odpowiada wymaganiom PN-62/6738-07

2.8. Materiały metalowe
Materiały metalowe powinny być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć. Powinny
odpowiadać  wymiarom i  wymaganiom jakościowym określonym w  normach  lub  świadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Do  łączenia  poszczególnych  elementów  i  wyrobów  ślusarki  metalowej  należy  stosować  nity,
wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy Materiały spawalnicze powinny
spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.
Słupki metalowe z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco według PN-H-74219. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07 , PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02  lub inne normy.

2,9.Farby
Farby użyte do malowania konstrukcji metalowej winny spełniać warunki podane w normie PN-
79/H-97070.  Słupki  przęsłowe  zabezpieczyć  antykorozyjnie  farbą  miniową,  a  następnie
pomalować farbą ftalową.

2.2.4.Siatka ogrodzeniowa
Siatka ogrodzeniowa wysokości określonej w dokumentacji projektowej ocynkowana, powlekana
tworzywem lub inna równoważna .
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3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

W zależności od potrzeb, do wykonywania robót wykonawca powinien się wykazać możliwością
korzystania z następującego  sprzętu:

• koparek,
• betoniarek,
• zagęszczarek płytowych wibracyjnych,
• ubijaków ręcznych i mechanicznych,
• ładowarek,
• spawarek,
• agregat prądotwórczy.

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

Środki  transportowe  użyte  do  transportu  materiałów muszą  spełniać  wymagania  wynikające  z
obowiązujących  w  Polsce  przepisów  o  ruchu  drogowym  i  innych  związanych  jak  również
zapewniające  bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto  muszą  zapewniać  dostarczenie  materiałów  gwarantujących  utrzymanie  wymaganej
jakości.

4.2. Transport materiałów

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

4.2.2. Transport cementu
Cement przewozić  zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową przewozić  dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją
przed korozją i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać  się  zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
4.2.5. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania można przewozić  dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.

5.2. Wykonanie muru oporowego
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Mury oporowe należy wykonać  zgodnie z dokumentacją projektową . 
Mur oporowy należy wykonać  zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01  w zakresie wymagań  i
badań  przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczeń  statycznych i projektowania.

5.2.1 Wykopy fundamentowe
Jeśli  w dokumentacji  projektowej  nie  określono inaczej,  wykopy pod mur oporowy mogą być
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie
większej niż 2 m.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 
- w planie + 10 cm i - 5 cm, 
- rzędne dna wykopu ± 5 cm.
Nadmiar  gruntu  z  wykopu należy odwieźć   na  miejsce  odkładu lub  rozplantować  w pobliżu
miejsca budowy.

5.2.2  Wykonanie deskowania dla muru oporowego  żelbetowego
Deskowanie powinno być  wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 .
Deskowanie  powinno  zapewnić   sztywność   i  niezmienność   układu  oraz  bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być  skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż
i  demontaż.  Przed  wypełnieniem masą  betonową,  deskowanie  powinno być   sprawdzone,  aby
wykluczyć  wyciek zaprawy i możliwość  zniekształceń  lub odchyleń w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być
obficie zlewane wodą.

5.2.3  Wykonanie muru oporowego z  żelbetu
Mury oporowe z betonu lub żelbetu powinny być  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową
oraz odpowiadać  wymaganiom:
a) PN-B-06250  w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
b) PN-B-06251  i  PN-B-06250  w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania,
pielęgnacji i transportu.
W murach oporowych żelbetowych grubość  otulenia zbrojenia powinna być  nie mniejsza niż 5
cm, a grubość  otulenia prętów podstawy ściany powinna wynosić  nie mniej niż 7 cm.
Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać  wymaganiom PN-B-03010 .
Przerwa robocza powinna przebiegać  poziomo na całej długości elementu.

5.2.4  Izolacja murów oporowych
Izolację  należy  wykonać   zgodnie  z  dokumentacją  projektową..  Izolację  wykonuje  się   na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego.
Każda warstwa izolacji powinna tworzy jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni
ściany lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji.
Materiał i sposób wykonania izolacji muszą być  zaakceptowane przez Inżyniera.

5.2.5  Zasypywanie wykopu
Zasypywanie  wykopu  należy  wykonywać   warstwami  o  grubości  dostosowanej  do  przyjętej
metody zagęszczania gruntu, która to grubość  nie powinna przekraczać :
- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm,
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń  lub warstw odwadniających powinno odbywać
się ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej.

Strona - 177-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

5.2.6  Roboty odwodnieniowe
Odwodnienie  powierzchniowe  powinno  zabezpieczać   przed  powstawaniem  obszarów
bezodpływowych.  Spadek powierzchni  terenu powyżej  ściany oporowej  powinien wynosić   co
najmniej 1 %, a w pasie o szerokości 1,5 m przylegającym do ściany, co najmniej 3 %.
Odwodnienie za murem oporowym powinno być  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, przy użyciu innych rozwiązań  zaakceptowanych
przez Inżyniera.

5.2.7   Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego
Dopuszcza się  następujące  odchylenia  wymiarów  w  stosunku  do  podanych  w  dokumentacji
projektowej:
a) rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm,
b) rzędnych spodu ± 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym ± 20 mm,
d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej
długości,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu)
nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru.

5.3. Wykonanie ogrodzenia z siatki
5.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne pod fundamenty słupków należy wykonywać ręcznie . 

5.3.2. Roboty fundamentowe
Beton użyty do osadzania słupków powinien wiązać przez co najmniej 2 – 3 dni. Po tym okresie
można przystąpić do napinania linek i siatki.
Słupki  do  ogrodzenia  montowanego  na  murze  oporowym mocować  do osadzonych  w nim w
trakcie betonowania kotew.

5.3.3 Roboty malarskie
Roboty  malarskie  elementów konstrukcji  stalowej  słupków powinny być  zabezpieczone  przed
korozją. 

5.3.4  Roboty montażowe
Roboty montażowe powinny spełniać warunki i być zgodne z dokumentacją projektową.
Odchylenie słupków od pionu należy sprawdzić za pomocą sznurka obcionego ciarkiem.
Jednakową  wysokość  góry  słupków  można  sprawdzić,  patrząc  przez  wierzchołek  słupka
pierwszego na wierzchołek słupka ostatniego.

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

6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych
Kontrolę  robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać  z uwzględnieniem
wymagań podanych w punkcie 5.2.1.
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6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych
W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać   systematyczną  kontrolę  składników
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 .
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu
z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 .

6.4. Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być   sprawdzona  przez  oględziny  i  być   zgodna  z
wymaganiami punktu 5.2.4.

6.5. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie  prawidłowości  zasypania  przestrzeni  za  murem oporowym należy przeprowadzać
systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.2.5.

6.6. Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych
Roboty  odwodnieniowe  za  murem  oporowym  oraz  odwodnienie  powierzchniowe  należy
sprawdzać  zgodnie z punktem 5.2.6.

6.7. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia:
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, 
W przypadku wykonania spawanych złączy elementów ogrodzenia:
a) przed oględzinami spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej
strony)  należy  dokładnie  oczyścić  z  żużla,  zgorzeliny,  odprysków,  rdzy,  farb  i  innych
zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie 
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.

6.8. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazuj odstępstwa od postanowień  SST  oraz dokumentacji
projektowej powinny zostać  rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „ ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wykonania muru oporowego jest m3 (metr sześcienny), m2 lub szt. 
Jednostką obmiarową wykonania ogrodzenia jest m (metr).

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera
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jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  należy  prowadzić  w  miarę  postępu  robót,
kontrolując jakość robót w sposób podany w punkcie 6.

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 muru oporowego obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie robót ziemnych,
• wykonanie deskowania,
• wyprodukowanie mieszanki betonowej,
• wykonanie zbrojenia,
• wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
• wykonanie szczelin dylatacyjnych,
• pielęgnacja betonu
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
• zasypanie wykopu,
• roboty odwodnieniowe,
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
• przeprowadzenie pomiarów i badań  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych,
• ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność
• uporządkowanie terenu,
• przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.

10. Przepisy związane

• PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
• PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu
• PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

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

przy odbiorze
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• PN-B-06250 Beton zwykły
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie
• PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

obcych
• PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego
• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn
• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
• PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
• PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
• PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki
• PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
• PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
• PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia
• PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
• PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją Przygotowanie powierzchni stali,staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne
• PN-H-97053 Ochrona przed korozją Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
• PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania
• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
• PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego Wymagania i badania
• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania

i badania
• BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.10.02.01

Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych 
przy robotach drogowych

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru
robót związanych z zabezpieczeniem  kabli energetycznych przy pracach drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z   zakładaniem rur ochronnych dla kabli energetycznych, telekomunikacyjnych , itp. przy pracach
drogowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kabel – przewód  wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do  przewodzenia  prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemia.
1.4.2.  Linia  kablowa – kabel  wielożyłowy  lub  wiązka  kabli  jednożyłowych  w  układzie
wielofazowym  albo  kilka  kabli  jedno  lub  wielożyłowych  połączonych  równolegle,  łącznie
z  osprzętem,  ułożone  na  wspólnej  trasie  i  łączące  zaciski  tych  samych  dwóch  urządzeń
elektrycznych jedno lub wielofazowych.
1.4.3.  Trasa  kablowa – kabel  wielożyłowy  lub  wiązka  kabli  jednożyłowych  w  układzie
wielofazowym albo kilka kabli  jedno lub wielożyłowych ułożone na wspólnej  trasie  i  łączące
zaciski dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
1.4.4.  Przepust  kablowy  –  rury  ochronne -  konstrukcja  o  przekroju  okrągłym  przeznaczona
do  ochrony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  chemicznymi  i  działaniem  łuku
elektrycznego.
1.4.5.  Osłona  kabla – konstrukcja  przeznaczona  do  ochrony  kabla  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem pożaru, działaniem łuku elektrycznego.

2. Materiały

2.1. Przepusty kablowe – rury ochronne
Przepusty  kablowe  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych,  z  tworzyw  sztucznych
lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane  do wykonania  przepustów powinny być  dostatecznie  wytrzymałe  na  działające
na nie obciążenia.
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie
dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur HDPE o następujących właściwościach:
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• gęstość nie mniejszą niż 0,942 g/cm3

• współczynnik płynięcia 0,15-0,50 g/10min. dla masy obciążającej 2,16 kg i temperatury
1900C wg ISO 1133,

• moduł sprężystości 800÷1200 MPa,
• współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej:  α=1,5÷2,0*10-4 1/0C,
• temperaturowy zakres stosowania: -300C-+750C,
• wydłużenie w punkcie zerwania >800%,
• odporność na większość kwasów i alkaliów.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy ISO 9001; 2000 oraz zgodne z PN-EN 50086-2-4.
Rodzaj rury zgodnie z dokumentacją projektową
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.2. Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV 
Folia  kalandrowana  z  uplastycznionego  PCV koloru  niebieskiego  dla  kabli  NN i  czerwonego
dla kabli SN zgodna z PN-EN  60674-3-4 DO 6:2002E 

2.3. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”,

2.4. Składowanie materiałów
Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producentów w pomieszczeniach
zamkniętych przystosowanych do tego celu. Na placu budowy należy przechowywać materiały
w  miejscu  wyznaczonym  przy  przekazaniu  placu  budowy  w  sposób  zapobiegający
ich uszkodzeniu,  zabezpieczonych przed opadami  atmosferycznymi  i  bezpośrednim działaniem
słońca. 

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,
jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  powinny  odpowiadać  obowiązującym  przepisom
i normom.

4.2. Transport materiałów i elementów.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie
z  warunkami  transportu  podanymi  przez  ich  producenta  w  sposób  zapobiegający
ich uszkodzeniom.
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5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" poz. 5.

5.2. Wykopy pod rury ochronne - przepusty
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzenia
zgodności  rzędnych  terenu  z  danymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  oceny  warunków
gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu,
ukształtowania  terenu  oraz  rodzaju  gruntu.  Zaleca  się  wykonywanie  wykopów
wąskoprzestrzennych ręcznie. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.
Wykop  powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
W  celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,  należy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.
Zasypanie   należy  dokonać  gruntem  z  wykopu,  bez  zanieczyszczeń  (np.  darniny,  korzeni,
odpadków).  Zasypanie  należy  wykonać  warstwami  grubości  od  15  do  20  cm  i  zagęszczać
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób,
aby nie spowodować uszkodzeń rury osłonowej.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć
na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Układanie rur ochronnych
Rury dla kabli SN układać w wykopie na głębokości 90 cm na 10 cm podsypce piasku. Na rury
należy nasypać  min.  10  cm piasku.  Nad  kablem (ok.  25-30 cm)  należy układać folię  koloru
czerwonego.
Rury dla kabli NN układać w wykopie na głębokości 80 cm na 10 cm podsypce piasku. Na rury
należy nasypać  min.  10  cm piasku.  Nad  kablem (ok.  25-30 cm)  należy układać folię  koloru
niebieskiego.
Pod drogami rury układać na głębokości 1,2 m. 
Wypełnienie  do  poziomu  gruntu  (zasypka)  może  być  wykonane  z  materiału  dostępnego
na miejscu, przy czym nie powinien on zawierać więcej niż 10% materiału frakcji 100-150 mm.
Przy wejściach kabli do nowo projektowanych przepustów należy umieścić opaski kablowe. Treść
opaski  winna  zawierać:  znak  użytkownika,  rok  ułożenia, oznaczenie  kabla,  oraz numer
ewidencyjny linii.
Rury  należy  układać  ze  spadkiem,  co  najmniej  0,1%.  Bezpośrednio  przed  montażem  rur
wykonanych  z  polietylenu  należy  je  chronić  przed  nadmiernym  nagrzaniem  promieniami
słonecznymi.
Rury dzielone powinny być ułożone w gruncie tak, aby zamki znajdowały się w pozycji poziomej.
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie
i poza placem budowy.
Kontrole  jakości   robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  instrukcjami
zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technicznych.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie
uprawnienia.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli Robót.
Po wykonaniu każdej z niżej wymienionych odrębnych całości robót należy sprawdzić zgodność
ich  wykonania  z  projektem,  normami  i  zaleceniami  Inspektora  Nadzoru  oraz  skontrolować
poprawność montażu

6.3. Wykopy 
Lokalizacja,  wymiary  i  zabezpieczenie  ścian  wykopu  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową.
Po zasypaniu należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg poz. 5.1 oraz sprawdzić
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.4. Rura ochronna
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót  należy przeprowadzić następujące pomiary:

• głębokość zakopania rury,
• głębokość podsypki piaskowej pod i nad rurą,
• odległość folii ochronnej od kabla,
• przed zasypaniem kabla  należy wykonać  badanie  ciągłości  żył  oraz  pomiar  rezystancji

izolacji
• prawidłowość umiejscowienia i oznakowania   opasek kablowych,
• sprawdzić  stopień  zagęszczenia  gruntu  nad  kablem,  rozplantowanie  ziemi

i uporządkowanie terenu.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną
przez Inspektora nadzoru odrzucone.
Wszystkie  elementy robót,  które  wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną  rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr rury ochronnej – przepustu.

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykopy,
• ułożenie rury ochronnej z wykonaniem podsypki pod i nad nią,
• ułożenie opasek kablowych,
• ułożenie folii.

9. Podstawa płatności
Cena 1 m ułożenia rury ochronnej obejmuje odpowiednio:

• wyznaczenie robót w terenie,
• dostarczenie materiałów,
• wykopy pod rury ochronne,
• wykonanie podsypki i obsypki,
• założenie i oznakowanie opasek kablowych,
• zasypanie rur, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
• badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji izolacji,
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. Przepisy związane

• PN-S-02205:1999P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
• PN-EN 1979:2002P Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw 

sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach 
strukturalnych ukształtowanych spiralnie. Oznaczanie 
wytrzymałości spoiny na rozciąganie.

• PN-EN  60674-3-4 DO 6:2002E  Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. 
Część 3-4 do 3-6. Wymagania techniczne dla poszczególnych 
materiałów. Wymagania dla folii poliimidowych do celów 
elektrycznych.
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                                    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.10.10.01.l

Geosiatka komórkowa

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  elementów  budownictwa  drogowego  z  zastosowaniem  geosiatek
komórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  materiałem  pomocniczym  do  opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem  i  odbiorem  podbudów  nawierzchni,  gruntowych  nawierzchni  drogowych,
utwardzonych poboczy, umocnienia skarp dróg i  ścian oporowych przy zastosowaniu geosiatki
komórkowej, wypełnionej materiałem zasypowym.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Geosiatka  komórkowa  –  elastyczna  struktura  trójwymiarowa,  złożona  z  zespołu  taśm
polietylenowych,  łączonych  zgrzeinami  punktowymi,  którą  w  konstrukcjach  rozciąga  się  do
kształtu „plastra miodu".

1.4.2.  Komórkowy  system  ograniczający  –  system  złożony  z  geosiatek  komórkowych,
wypełnionych materiałem zasypowym, który będąc zamknięty w geosyntetycznych komórkach,
jest chroniony przed ścinaniem i bocznymi przesunięciami, umożliwiając rozkładanie działającego
obciążenia na większym obszarze.

1.4.3.  Materiał  zasypowy –  materiał  wypełniający komórki  geosiatki,  dostosowany do funkcji
konstrukcji, obejmujący m.in. kruszywo łamane, żwir, pospółkę, piasek, rozkruszony stary beton,
pokruszony żużel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemię roślinną itp.

1.4.4. 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,  geokraty,
geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.5.  Geowłóknina  –  materiał  płaski,  wytworzony  metodami  włókienniczymi  z  włókien
syntetycznych, których spójność  jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np.
dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami polipropylenowymi
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we wzajemnie  prostopadłych  kierunkach  (wątek  i  osnowa).  Struktura  geotkaniny  sprawia,  że
materiał ten przyjmuje własności tworzących go włókien. Mimo, że włókna ułożone są prostopadle
do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiał posiada  znaczną  wytrzymałość  na
rozciąganie w kierunku ukośnym.

1.4.7. Geosiatka płaska – geosyntetyczna płaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie
większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi węzłami.

1.4.8. Rama montażowa – lekka przenośna rama, służąca do montażu dostarczonych na budowę
geosiatek z wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne rozciągnięcie
geosiatki i nadanie jej komórkom nominalnych wymiarów.

1.4.9.  Nawierzchnia  gruntowa  –  wydzielony  pas  terenu,  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju
pojazdów  oraz  ruchu  pieszych,  na  którym  rozłożono  geosiatkę  komórkową  i  wypełniono  jej
komórki materiałem zasypowym.

1.4.10.  Podbudowa nawierzchni  drogowej  –  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia
obciążeń od ruchu na podłoże.

1.4.11.  Umocnienie  skarp  –  trwałe  umocnienie  powierzchniowe  pochyłych  elementów  pasa
drogowego w celu ochrony przed erozją, za pomocą geosiatki komórkowej ułożonej na skarpach z
wypełnieniem komórek geosiatki gruntem miejscowym lub ziemią roślinną.

1.4.12.  Ściana  oporowa – budowla utrzymująca  w stanie  stateczności  uskok naziomu gruntów
rodzimych lub nasypowych.

1.4.13.  Utwardzone  pobocze  –  część  pobocza  drogowego,  posiadająca  w  ciągu  całego  roku
nośność wystarczającą do przejęcia obciążenia od kół samochodów dopuszczonych do ruchu.

1.4.14.  Gruntowe  pobocze  –  część  pobocza  drogowego,  stanowiąca  obrzeże  utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu.

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

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

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i  składowanie podano w SST
D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną
Materiał do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
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oraz z aprobatą techniczną IBDiM.

2.2.2.  Materiały  do  wykonania  obiektów  i  elementów  drogowych  z  zastosowaniem  geosiatki
komórkowej
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego przy użyciu
geosiatek komórkowych są:

• geosiatka komórkowa,
• geosyntetyki,
• materiały wypełniające geosiatkę (materiały zasypowe),
• materiały do mocowania geosiatki.

2.2.3. Geosiatka komórkowa
Geosiatka  komórkowa  powinna  być  wykonana  z  zespołu  taśm  z  polietylenu  dużej  gęstości
(HDPE),  zabezpieczonego  przed  działaniem  promieniowania  UV.  Taśma  jest  dwustronnie
teksturowana,  połączona  seriami  głębokich,  ultradźwiękowych  zgrzein  punktowych
rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi taśm. Cechy fizyczne, mechaniczne i
geometryczne powinny być określone w aprobacie technicznej IBDiM.
Wszystkie  taśmy powinny mieć  obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi wgłębieniami,
przy czym teksturowanie powinno stanowić od 22 wgłębień do 31 wgłębień o amplitudzie 0,5 mm
na powierzchni 1 cm2 taśmy. Grubość taśmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancją
-5%, +10%, a po teksturowaniu grubość taśmy wynosi 1,52 ± 0,15 mm.
Geosiatka  komórkowa  jest  produkowana  w  odcinkach,  zwanych  sekcjami,  składających  się  z
siedemdziesięciu sześciu taśm. W pozycji złożonej (transportowej i magazynowej) sekcja stanowi
zespół  wzajemnie  do  siebie  przylegających  taśm.  W pozycji  rozłożonej  (rozciągniętej)  sekcja
stanowi układ  faliście  wygiętych taśm,  złączonych grzbietami,  wyznaczających trójwymiarowe
struktury komórkowe.
Geosiatki komórkowe produkuje się w różnych typach i rodzajach, których wyboru dokonuje się w
dokumentacji projektowej. Np. wysokość geosiatki, równa szerokości taśm może wynosić: 50 mm,
75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie wielkości komórek można stosować geosiatki z
(rys. 1):

• sekcją standardową (GWS), o normalnych wielkościach komórek,
• sekcją wielkokomórkową (GWL), z komórkami dużych wymiarów.

W zakresie wypełnienia materiałem powierzchni taśmy geosiatki, można użyć:
• taśmę nieperforowaną,
• taśmę perforowaną (rys. 3).

Materiał taśm może być  wytwarzany w kolorach: a) czarnym z użyciem wagowym 1,5% + 2%
sadzy, będącej absorberem nadfioletu, zapobiegającego degradacji polimeru,
b)  brązowym,  zielonym  lub  innym,  przy  zastosowaniu  pigmentów  do  kolorowania  taśm  bez
zawartości metali ciężkich oraz aminowego stabilizatora opóźniającego działanie światła w ilości
wagowej 1% nośnika.
W siatkach typu GWS pasma zgrzein są  odległe od siebie o 330 mm ±2,5 mm, a w siatce typu
GWL o 660 ±2,5 mm.
Taśmy  perforowane  powinny  mieć  rozmieszczone  otwory  o  średnicy  10  mm  w  sposób
przedstawiony na rysunku 3, z tolerancją średnicy i rozmieszczenia otworów ± 0,5 mm (lub ± 2%).
Geosiatki komórkowe mogą być też produkowane na zamówienie w różnych wymiarach sekcji.
Oznaczenie  typów geosiatek  i  odpowiadające  im ciężary,  wymiary oraz  powierzchni  komórek
podano w załączniku 1, tab.  1, wymagania dotyczące materiału, z którego wykonane są  taśmy
podano w zał. 1, tab. 2, a wymagania dotyczące taśmy podano w zał. 1, tab. 3 i 4.
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Wymiary sekcji powinny być zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja wynosi 2%. Sekcje
wykonywane  na  zamówienie  o  innych  wymiarach  powinny  odpowiadać  wymaganiom  i
tolerancjom jak sekcje standardowe.
Sekcja geosiatki komórkowej rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni powinna mieć  kształt
prostopadłościanu. Górna powierzchnia siatki powinna być płaska bez widocznych sfalowań.
Szerokość  taśmy,  mierzona przymiarem z dokładnością  1 mm,  może różnić  się  o  3%, ale  nie
więcej jak 3 mm.
Przechowywanie geosiatki komórkowej powinno się odbywać w stanie złożonym (rys. 2). Każda
sekcja powinna mieć etykietę zawierającą jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warunkach
bezpośredniego działania światła nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. W przeciwnym razie
należy przeprowadzić  ponowne badania geosiatki w zakresie wymagań dotyczących właściwości
taśmy (tab. 2, 3 i 4 w zał. 1).

2.2.4. Geosyntetyki
Do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej należy stosować  geosyntetyki
określone w dokumentacji projektowej, np.:

• geotekstylia, w  tym  geotkaniny  (wytwarzane  przez  przeplatanie  przędzy,  włókien,
filamentów, taśm) i geowłókniny (warstwa runa lub włókien połączonych siłami tarcia lub
kohezji albo adhezji),

• geosiatkę płaską, w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów.
Każdy  zastosowany  geosyntetyk  powinien  odpowiadać  właściwej  normie  lub  mieć  aprobatę
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, np. IBDiM.
Geosyntetyk  powinien  mieć  charakterystykę  zgodną  z  aprobatą  techniczną  oraz  wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci,
promieniowanie  słoneczne,  starzenie  się.  Geosyntetyki  powinny  być  dostarczone  bez  rozdarć,
dziur  i  przerw  ciągłości,  z  odpowiednią  wytrzymałością  na  rozciąganie  i  rozerwanie  oraz  z
odpornością na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi.
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem
i  przed  działaniem  słońca.  Przy  składowaniu  geosyntetyków  należy  przestrzegać  zaleceń
producentów.
Rolki geosyntetyków mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi lub ładowarek.

2.2.5. Materiał wypełniający geosiatkę
Rodzaj materiału zasypowego tj. wypełniającego geosiatkę komórkową musi być dostosowany do
funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej:
a)  w  konstrukcjach  wzmacniających  powierzchnię  skarp  i  stożków  i  pełniących  funkcję
przeciwerozyjną  oraz  w  ścianach  oporowych  stosuje  się  zwykle  grunt  miejscowy lub  ziemię
roślinną, z tym że w ścianach oporowych dopuszcza się również wypełnienie betonem,
b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypełnienie niespoistymi materiałami
naturalnymi jak kruszywo łamane,  żwir, pospółka, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony
żużel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,
c) w obrzeżach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatności konstrukcji można zastosować
wypełnienie betonem.
Materiał niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. dróg tymczasowych, parkingów,
dróg  o  nawierzchni  gruntowej,  podbudów)  zaleca  się,  aby  miał  uziarnienie  do  25  mm,  z
zawartością frakcji ilastej nie przekraczającej 7% i części organicznych do 2%.
Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej powinno
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odpowiadać wymaganiom norm:
1) PN-B-11111:1996 [8] dla żwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,
2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa łamanego,
3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.
Składowanie  kruszyw  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Beton  do  wypełniania  komórek  na  obrzeżach  geosiatek  może  być  chudym  betonem,
odpowiadającym wymaganiom BN-70/8933-03 [11] o wytrzymałości na ściskanie Rm > 7,5 MPa
lub betonem B10.
Beton do wypełnienia komórek w geosiatkach użytych do wykonania ścian oporowych może być
betonem zwykłym wg PN-B-06250:1988 [7].
Grunt  miejscowy  do  wypełniania  geosiatek  powinien  być  zaaprobowanym  przez  Inżyniera
materiałem  uzyskanym  na  miejscu  budowy  lub  w  jego  sąsiedztwie.  Ziemia  roślinna  (grunt
urodzajny)  powinna  mieć  zawartość  od  3  do  20%  składników  organicznych  i  powinna  być
pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
Wybór gatunku roślin powinien być dostosowany do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby
i jej stopnia nawilgocenia. Przy wyborze traw należy brać  pod uwagę  specjalne mieszanki traw
wieloletnich,  mających gęste  i  drobne korzonki.  Do obsiania  gruntu  urodzajnego można użyć
uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.6. Materiały do mocowania geosiatki

2.2.6.1. Kotwy firmowe
Kotwy firmowe służące do przymocowania geosiatek komórkowych lub linek napinających do
podłoża  składają  się  z  pręta  zbrojeniowego  oraz  nałożonego  na  niego  zacisku  z  tworzywa
sztucznego,  zwykle  z  polimeru  zbrojonego włóknem szklanym (rys.  5a i  5b).  Zacisk  ma dwa
ramiona umożliwiające jednoczesne przymocowanie do podłoża dwóch ścian geosiatek, chociaż w
większości przypadków wystarczy zastosowanie jednego ramienia (rys. 5c, 5d, 7b).
Średnica pręta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 -^ 13 mm.

2.2.6.2. Pręty i kołki do mocowania
Do przymocowania materiałów stosowanych przy budowie urządzeń  z zastosowaniem geosiatek
mogą służyć również:

• pręty ze stali zbrojeniowej w kształcie litery J (rys. 1 1b) o różnych średnicach, np. 8, 10,
12, 16 i 20 mm,

• pręty proste ze stali zbrojeniowej, średnicy 8 -^ 20 mm,
• kołki drewniane, dowolnych przekrojów poprzecznych.

Długość prętów i kołków powinna być ustalona w dokumentacji projektowej.
Pręty  i  kołki  proste  mogą  być  stosowane  do  umocowania  elementów  konstrukcji  nie
wymagających  kotwienia  miejscowego,  tj.  najkorzystniej  jest  używać  je  np.  przy  rozciąganiu
geosiatek komórkowych, mocowaniu geotekstyliów, geotkanin, geowłóknin itp.

2.2.6.3. Linki napinające
Linki  polimerowe służą  do  dodatkowego  przymocowania  geosiatki  komórkowej  do  podłoża  i
nadania  większej  stabilności  przy  działających  siłach  grawitacyjnych  i  hydrodynamicznych,
zwłaszcza  na  skarpach i  ciekach wodnych.  Stosowanie  linek  jest  też  korzystne,  gdy naturalne
twarde  (np.  skalne)  podłoże  uniemożliwia  częste  przymocowanie  do  niego  geosiatek,  np.  za
pomocą wbijanych kotew.
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Linki  wprowadza  się  do  geosiatki  przy  użyciu  fabrycznie  wykonanych  otworów  (rys.  6),
prowadząc je w linii prostej przez sekcję  lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje się  do
podłoża  zwykle  za  pomocą  wbijanych  stalowych  kotew,  ograniczając  ich  liczbę  w przypadku
podłoża twardego (rys. 5c).
Standardowe  linki  są  wykonane  z  wysokowytrzymałej  poliestrowej,  dzianej  przędzy
wielowłókienkowej,  dostępne  z  różnymi  wytrzymałościami  na  rozciąganie.  Można  również
uzyskać  linki  poliestrowe  z  powłoką  polietylenową,  które  korzystne  są  przy  specjalnych
rozwiązaniach wymagających bardzo mocnego przymocowania geosiatek.
Średnica  linek  powinna  być  ustalona  w  dokumentacji  projektowej.  Najczęściej  stosuje  się
następujące linki poliestrowe:
średnica, mm: 13; 19
min. wytrzymałość na zerwanie, kN 3,11 6,7 i 9,3

2.2.6.4. Inne materiały mocujące geosiatkę
Do innych materiałów stosowanych przy mocowaniu geosiatek należą:

• metalowe  galwanizowane  zszywki,  np.  12  mm,  do  łączenia  boków  sąsiednich  sekcji
geosiatek,

• ew. taśmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,
• przenośne ramy montażowe z tworzywa sztucznego, zapewniające dokładne rozciągnięcie

sekcji geokomórki i nadające komórkom nominalne wymiary.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.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:
sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki itp.,
układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie materiału ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.,
ładowarki,  równiarki  lub  układarki  do  rozkładania  kruszywa,  walce  statyczne,  ew.  walce
ogumione,  wibracyjne,  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  ręczne  i  mechaniczne,  małe  walce
wibracyjne,
przenośne  ramy  montażowe  do  rozciągania  geosiatki  na  budowie  i  nadania  jej  komórkom
nominalnych wymiarów,
betoniarki do wykonania betonu,
inny drobny sprzęt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noże do cięcia geosiatek.
Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej,  ST,
instrukcjach  producentów  lub  propozycji  Wykonawcy  i  powinien  być  zaakceptowany  przez
Inżyniera.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów
Materiały  sypkie  (kruszywa)  można  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport  geosiatek  komórkowych  powinien  odbywać  się  w  stanie  złożonym  w  opakowaniu
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fabrycznym.
Geotkaniny w czasie transportu muszą  zachować  oryginalne opakowanie bel  (rolek).  W czasie
przewozu należy zabezpieczyć  opakowane bele przed przemieszczaniem się  oraz chronić  przed
zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.
Drobne  przedmioty  należy  przewozić  w  opakowaniach  fabrycznych,  w  warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Wszystkie materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonywnia robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać  z ustaleń  podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty odwodnieniowe,
3. ułożenie geosiatki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką,
4. wykonanie innych elementów robót,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
Inżyniera:

• ustalić lokalizację robót,
• przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia

robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
• usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg,

ogrodzeń itd.,
• dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót,
• sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom zawartym w

dokumentacji projektowej,
• zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy.

Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót
przygotowawczych oraz z ustaleń SST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.

5.4. Roboty odwodnieniowe
W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek
Wykonawcy zaakceptowany przez Inżyniera, należy wykonać  niezbędne roboty odwodnieniowe,
np.:
wykonanie sączków, drenów lub innych elementów odwodnienia wgłębnego,
obniżenie  zbyt  wysokiego  poziomu  wody  gruntowej,  ew.  wykonanie  warstwy  filtracyjno-
separacyjnej z geotkaniny lub geowłókniny zainstalowanej wg zaleceń producenta.
Przy instalacji systemu odwodnieniowego należy:
upewnić się czy zachowana jest drożność rur oraz szczelność wszystkich połączeń,
zabezpieczyć wyloty rur odwodnieniowych przez owinięcie ich końca geosyntetykiem,
sprawdzić czy woda wypływająca z rury nie powoduje lokalnej erozji.
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5.5. Rozłożenie geosiatki komórkowej i wypełnienie jej komórek
Sposób rozłożenia sekcji geosiatki komórkowej obejmuje:
1. wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geosiatki komórkowej,
2. rozłożenie (rozciągnięcie) pierwszej sekcji geosiatki komórkowej do wymaganych rozmiarów i
kształtu plastra miodu, stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montażowe,
wypełnienie skrajnych komórek sekcji materiałem zasypowym. Skrajne krawędzie sekcji należy
zakotwić  przez  wbicie  pionowych  elementów  mocujących  geosiatkę  lub  zapełniając  skrajne
komórki kruszywem lub materiałem ziemnym. Przy stosowaniu ramy montażowej, naciąga się na
nią całą sekcję geosiatki, a następnie całość odwraca się i ustawia w wymaganej pozycji,
3.  rozłożenie  sąsiedniej  (kolejnej)  sekcji  geosiatki  komórkowej  z  dopasowaniem  krawędzi
przyległych sekcji,
4.  wykonanie  połączenia  sąsiadujących  sekcji  za  pomocą  pneumatycznej  zszywarki  wbijającej
metalowe zszywki lub inną metodą (np. za pomocą kotew, prętów w kształcie litery J, opasek itp.),
5. rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia wszystkich
sąsiadujących  sekcji  geosiatek  lub  ich  części,  przy  czym zaleca  się  rozmieszczenie  materiału
zasypowego wokół wypełnianych sekcji geosiatki,
6. wypełnianie komórek geosiatki, przy:

• zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowarki (rys. 8), spycharki, równiarki
itp.,

• zakazie  zrzucania  materiału  zasypowego  na  rozłożoną  sekcję  geosiatki  z  wysokości
większej niż 1 m,

• zapełnianiu  komórek geosiatki  metodą  „od czoła",  z  tym  że  niedopuszczalny jest  ruch
maszyn po niewypełnionych sekcjach,

• zakończeniu zasypywania komórek geosiatek, gdy materiał zasypowy znajduje się ok. 5 cm
ponad górnymi  krawędziami  komórek  (po  zagęszczeniu  nie  powinny być  widoczne  na
powierzchni komórki geosiatek),

• wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub mechanicznie (np.
równiarką, spycharką),

7. zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną  zagęszczarką  płytową
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora.
Sprzęt cięższy można stosować w obszarze wewnątrz sekcji geosiatki, natomiast sprzęt lekki (np.
zagęszczarkę płytową) zaleca się stosować do zagęszczenia materiału znajdującego się poza sekcją
geosiatki,
8. usunięcie nadmiaru materiału uzupełniającego do poziomu górnych krawędzi komórek, jeśli
przewiduje się ułożenie kolejnej, wyżej leżącej warstwy geosiatki komórkowej, tak aby widoczna
była struktura komórkowa sekcji,
9. układanie kolejnych, wyżej leżących warstw geosiatek, które dokonuje się z przesunięciem, co
zabezpiecza przed utratą  materiału zasypowego (wypieranie materiału zasypowego z pomiędzy
kolejnych warstw geosiatek komórkowych oznacza nadmierne zagęszczenie materiału),
10.  wypełnianie  skrajnych  komórek  sekcji,  sąsiadujących  bezpośrednio  z  dowolnym
prefabrykowanym betonowym elementem drogowym, za pomocą betonu (np. B10) w celu ochrony
przed zniszczeniem tej części sekcji w wyniku najeżdżania na nią pojazdów,
11. pozostawienie nadkładu z materiału zasypowego na ostatniej, najwyższej warstwie geosiatki
komórkowej i wykończenie powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnią drogową
Wykonanie podbudowy pod warstwą wiążącą i ścieralną nawierzchni (rys. 9) obejmuje czynności
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podane w dalszym ciągu, z uwzględnieniem prac związanych z rozłożeniem geosiatki komórkowej
i jej wypełnieniem materiałem zasypowym, przedstawionych w punkcie 5.5: 1. wykonanie koryta
pod nawierzchnię
Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych
z  wykonaniem warstwy separacyj  no-filtracyjnej,  ułożeniem geosiatki  komórkowej  i  leżących
wyżej warstw nawierzchni. Koryto można wykonywać ręcznie lub mechanicznie, np. przy użyciu
równiarek,  spycharek,  koparek.  Grunt  odspojony  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z
ustaleniami  dokumentacji  projektowej.  Po  oczyszczeniu  wykonanego  dna  koryta  ze  wszelkich
zanieczyszczeń,  należy  sprawdzić  czy  istniejące  rzędne  umożliwią  uzyskanie  po  profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne koryta przed profilowaniem były o co
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Profilowanie podłoża zaleca się wykonać
równiarką. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może się różnić od szerokości projektowanej więcej
niż  +10 cm i -5 cm. Nierówności  podłużne i  poprzeczne,  mierzone łatą  4-metrową, nie  mogą
przekraczać  20  mm.  Spadki  poprzeczne  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z
tolerancją ± 0,5%. Wykonanie koryta powinno odpowiadać wymaganiom OSTD-04.01.01 [4].
2. ułożenie warstwy separacyjnej
Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiadać wymaganiom określonym
w  dokumentacji  projektowej  (może  być  np.  warstwą  geowłókniny  lub  geotkaniny,  warstwą
geowłókniny i kruszywa itp.). W przypadku stosowania geotkaniny (patrz rys. 9a), odpowiadającej
wymaganiom pktu 2.2.4, zaleca się  układać  ją  w korycie pod nawierzchnią  na podstawie planu,
określającego  wymiary  pasm,  kierunek  postępu  robót,  kolejności  układania  pasm,  szerokości
zakładów,  sposób  łączenia  itp.  Folię,  w  którą  są  zapakowane  rolki  geotkaniny,  zaleca  się
zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją
przeciąć piłą, tak aby po przycięciu możliwe było połączenie sąsiednich pasm z zakładem.
Geowłókninę  lub  geotkaninę  można  rozkładać  bez  fałd  i  wybrzuszeń  ręcznie  lub  za  pomocą
układarki, umożliwiającej rozwijanie materiału ze szpuli podwieszonej np. do wysięgnika koparki.
Pasma zaleca się układać prostopadle do osi drogi, a jeśli pokrywana powierzchnia jest węższa niż
dwie szerokości pasma, to pasma można układać wzdłuż osi drogi, przy czym zakłady sąsiednich
pasm powinny wynosić  0,2 -^ 0,3 m. Po ułożeniu, pasma niezwłocznie mocuje się  do podłoża
kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej średnicy 6^-8 mm, wykształconych w kształt litery „J" o
długości > 250 mm. Kotwy powinny być  rozmieszczone na krawędziach pasm i na zakładach w
odstępach co około 2,0 m, a na płaszczyźnie materiału: 1 szt. kotwy na około 8 m2 powierzchni.
Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego ułożenia geosiatki komórkowej.
3. ułożenie geosiatki komórkowej z zasypką
Sekcje (odcinki)  geosiatki komórkowej należy układać  prostopadle do osi  drogi i wypełniać  je
według zasad podanych w pkcie 5.5.
Materiał zasypowy powinien odpowiadać  wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej
(np.  według  pktu  2.2.5:  kruszywo  łamane,  żwir,  pospółka,  piasek,  rozkruszony  stary  beton,
destrukt asfaltowy, pokruszony żużel hutniczy itp.).
Zagęszczanie materiału zasypowego wykonuje się  jednocześnie dla geokomórek i nadsypki jeśli
łączna ich grubość nie przekracza 25 -^ 30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca się osobno zagęszczać
wypełnienie komórek i osobno warstwę nadsypki. Przy zagęszczaniu należy zwracać uwagę, aby
nie uszkodzić geosiatki komórkowej.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje ułożenie dwóch (rys. 9d) lub większej
liczby warstw geosiatek  komórkowych,  stanowiących  łączną  podbudowę,  to  następne warstwy
siatek  należy  ułożyć  jedna  nad  drugą  z  wypełnieniem  zasypką  i  jej  zagęszczeniem  oraz
wykonaniem nadsypki tylko nad najwyższą warstwą geosiatek komórkowych.
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4. ułożenie warstwy wiążącej i/lub ścieralnej nawierzchni na wykonanej podbudowie
Na  podbudowie  z  geosiatek  komórkowych  wypełnionych  zasypką  i  uzupełnionych  warstwą
pokrywającą  (nadsypką) można układać  warstwę ścieralną  i/lub wiążącą  nawierzchni, zgodną  z
dokumentacją projektową, np. (rys. 9c):

• nawierzchnię z betonu asfaltowego,
• nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,
• inny rodzaj nawierzchni, odpowiadającą osobnym wymaganiom odpowiednich specyfikacji

technicznych.
5. ewentualne wykonanie odcinka próbnego
Jeśli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

• doboru sprzętu i technologii wykonania robót,
• określenia  grubości  warstw  materiału  w  stanie  luźnym,  koniecznej  do  uzyskania

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu,  jakie  będą
stosowane do wykonania robót właściwych. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co
najmniej  400 m2 dla  każdego rodzaju  robót.  Odcinek próbny powinien  być  zlokalizowany w
miejscu  wskazanym przez  Inżyniera.  Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  robót  po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.7. Wykonanie nawierzchni gruntowych
Nawierzchnie  gruntowe dróg,  których  konstrukcja  składa  się  tylko  z  geosiatek  komórkowych
wypełnionych  materiałem  zasypowym,  lecz  które  nie  mają  warstwy  ścieralnej  nawierzchni,
powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmując wykonanie:
1. koryta pod nawierzchnię,
2.  robót  odwodnieniowych,  w tym np.  warstwy separacyjnej,  warstwy separacyjnofiltracyjnej,
warstwy odsączającej, odcinającej, mrozoochronnej itp.,
3. ułożenia geosiatki komórkowej z zasypką,
4. ewentualnego odcinka próbnego.
Nawierzchnie  gruntowe mogą  być  wykonywane  na  ciągach  dróg  zamiejskich,  na  parkingach,
placach przeładunkowych, drogach tymczasowych itp.
Sposób wykonania nawierzchni gruntowej powinien odpowiadać ustaleniom:

• SST D-04.01.01 [4] w zakresie koryta nawierzchni,
• SST  D-04.02.01  [5]  i  D-04.02.02  [6]  w  zakresie  warstw  odsączającej,  odcinającej  i

mrozoochronnej,
• pktu  5.6  niniejszej  specyfikacji  w  zakresie  ułożenia  warstwy  separacyjnej,  ułożenia

geosiatki komórkowej z zasypką i ew. odcinka próbnego.

5.8. Wykonanie utwardzonego pobocza
Konstrukcja, szerokość i pochylenie poprzeczne utwardzonego pobocza, wykonanego przy użyciu
geosiatki  komórkowej  oraz  połączenie  pobocza  z  konstrukcją  jezdni,  powinny  być  zgodne  z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Wykonanie utwardzonego pobocza może obejmować:
1. wykonanie koryta,
2. ew. wykonanie odwodnienia (np. warstwy odsączającej, odcinającej, separacyjnej, separacyjno-
filtracyjnej, mrozoochronnej itp.),
3. ew. wykonanie podbudowy,
4. ułożenie geosiatki komórkowej z zasypką,
5. wykonanie nadsypki (np. z kruszywa, humusu itp.).
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Sposób wykonania utwardzonego pobocza powinien odpowiadać ustaleniom:
• SST D-04.01.01 [4] i pktu 5.6 w zakresie wykonania koryta,
• SST  D-04.02.01  [5]  i  D-04.02.02  [6]  w  zakresie  warstw  odsączającej,  odcinającej  i

mrozoochronnej,
• punktu 5.6 niniejszej  specyfikacji,  w zakresie  ułożenia warstwy separacyjnej  i  ułożenia

geosiatki komórkowej z zasypką i nadsypką,
• osobnych  specyfikacji  technicznych,  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  w

przypadku wykonania podbudowy innej konstrukcji niż geosiatka komórkowa,
• punktu 5.9 w zakresie zatrawienia pobocza.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie utwardzonego pobocza przy krawędzi
jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny.
Do  zagęszczania  zaleca  się  stosowanie  maszyn  o  szerokości  nie  większej  niż  szerokość
utwardzanego pobocza.
Dopuszczalne  odchyłki  szerokości  utwardzonego  pobocza  wynoszą  ±  5  cm,  a  dopuszczalne
nierówności mierzone łatą 4 m wynoszą 10-15 mm.
Przykłady utwardzonego pobocza przedstawiono na rys. 14.

5.9. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochyłych
Wykonanie  umocnienia  przeciwerozyjnego  powierzchni  pochyłych,  jak  skarpy  wykopów  i
nasypów  drogowych,  stożki  nasypów  przy  przyczółkach  mostowych  względnie  powierzchnie
skarp  kanałów  i  cieków  przydrożnych,  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami  dokumentacji
projektowej, obejmując wykonanie:
1. powierzchni podłoża ziemnego na skarpie według rzędnych wysokościowych umożliwiających
ułożenie geosiatki komórkowej,
2. warstwy separacyjnej (lub separacyj no-filtracyjnej) np. z geosyntetyków, jeśli przewiduje to
dokumentacja projektowa lub poleci Inżynier. Sposób wykonania warstwy separacyjnej powinien
odpowiadać wymaganiom pktu 5.6 podpunkt 2 z dostosowaniem do potrzeb robót na skarpie,
3.  ewentualnych robót  odwodnieniowych,  przewidzianych przez  dokumentację  projektową,  np.
sączków,  drenów  lub  innych  elementów  odwodnienia  wgłębnego,  według  sugestii  pktu  5.4,
upewniając się czy zachowana jest drożność i szczelność systemu odwodnieniowego,
4. ułożenia geosiatek na skarpie, z tym  że w pierwszej kolejności należy zakotwić  górną  część
sekcji geosiatki na szczycie skarpy (np. na poboczu korony drogi w przypadku skarpy nasypu -
patrz  rys.  11  i  12).  W  tym  celu  na  szczycie  skarpy  w  dnie  usuniętej  części  pobocza  lub
wykopanego rowu należy wbić w grunt stalowe pręty długości np. 60 -^ 100 cm średnicy 10 -^ 12
mm, w odległościach co około 50 cm, tj.  zwykle w co drugą  komórkę  siatki.  W pręty należy
włożyć jeden rząd komórek, po czym należy geosiatkę komórkową rozciągnąć w dół, do pełnego
jej  napięcia,  tworząc  siatkę  podobną  do  kształtu  plastra  miodu.  Komórki  siatki  w  jej  dolnej
krawędzi  należy  zakotwić  w  grunt  skarpy  podobnymi  prętami  stalowymi  we  właściwych
odstępach.
Między górną a dolną krawędzią siatki należy wbić większą liczbę prętów w odległościach około
80 -^ 100 cm.
Pręty stalowe do mocowania siatki mogą:

• mieć  kształt  litery J  i  ich  zagięcie  po  wbiciu  musi  utrzymywać  górną  krawędź  ściany
komórki dobrze przymocowaną do podłoża skarpy (rys. 1 1b),

• być  firmową  kotwą, wykonaną  z pręta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego (rys.
5b).

Sąsiadujące ze sobą  sekcje geosiatek komórkowych należy przymocować  np. galwanizowanymi
zszywkami 12 mm, przy pomocy pneumatycznej zszywarki.
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W przypadku gdy długość  skarpy jest  większa od długości  rozłożonej  sekcji  geosiatki,  należy
wzdłuż dolnej krawędzi sekcji wbić kolejny rząd prętów i zahaczyć o nie kolejną sekcję geosiatki,
5. wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pomocą linek poliestrowych (rys. 6 i 12), jeśli przewiduje
to dokumentacja projektowa lub Inżynier. W tym celu należy przygotować linki o długości zbocza
(skarpy) i odcinka zakotwienia sekcji geosiatki oraz dodatkowej długości około 15%. Linki należy
przewlec przez otwory nawiercone w złożonej sekcji geosiatki, a wolne końce należy zabezpieczyć
węzłami, aby uniemożliwić wysunięcie się linek. Wolne końce linek można zakotwić w gruncie za
pomocą  kołków, prętów,  kotew itp.  Linki  można dodatkowo przymocować  wewnątrz  komórki
kotwą  (rys.  5c),  prętem  w  kształcie  litery  J  w  celu  uzyskania  większej  stabilności  systemu
komórkowego. Jeśli nie można zastosować  kotew lub prętów do przymocowania linki wewnątrz
komórki (np.  gdy nie  wolno przebić  znajdującego się  pod geosiatką  materiału geotekstylnego)
należy linki przytwierdzić do ścian komórek za pomocą zszywek,
6.  napełnienia  komórek geosiatki  materiałem zasypowym,  tj.  gruntem miejscowym lub ziemią
roślinną  według punktu 2.2.5 ew. betonem, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. W
przypadku przewidywanego zatrawienia skarpy, dopuszcza się wypełnienie dolnej części komórek
materiałem mniej  wartościowym, lecz z zapewnieniem wykonania górnej  warstwy 5-^10 cm z
ziemi roślinnej wg pktu 2.2.5.
Napełnianie komórek materiałem wypełniającym należy dokonywać przez nasypywanie go z góry
w dół po skarpie wg zasad podanych w pkcie 5.5, z nadmiarem do 5 cm w celu umożliwienia
zagęszczenia ziemi roślinnej,
7. robót utrwalająco-umacniających np. przez obsianie mieszankami traw wg pktu 2.2.5.
Przy przewidywaniu spływu wody powierzchniowej po skarpie można wykonać powierzchniowe
ścieki  skarpowe w odpowiednich miejscach,  przez napełnienie  komórek geosiatki  betonem. W
przypadku dużych powierzchni spływania wody, można ją przejąć przez wgłębne sączki podłużne,
tj. dreny umieszczone w wykopach wąskoprzestrzennych.

5.10. Wykonanie ścian oporowych

5.10.1. Wykonanie ściany oporowej typu zwykłego
Ściana oporowa typu zwykłego składa się z warstw geosiatek komórkowych ułożonych jedna nad
drugą  i  zapełnionych materiałem wypełniającym,  bez  jakichkolwiek urządzeń  wzmacniających
(zbrojących)  konstrukcję  nasypu.  Ścianę  taką  można  zastosować  do  podtrzymania  zarówno
wykopu jak i nasypu.
Konstrukcja ściany oporowej powinna być zgodna z dokumentacją projektową w zakresie kształtu,
wymiarów, wymagań  materiałowych i materiału wypełniającego komórki (np. grunt miejscowy,
ziemia roślinna, ew. beton).
Zasady  wykonania  ściany  oporowej  typu  zwykłego  (rys.  10a,  10c,  10d),  jeśli  dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, powinny obejmować następujące czynności:
1. przygotowanie wykopu pod fundament ściany oporowej
Grunt podłoża, leżący bezpośrednio pod konstrukcją ściany, powinien być dostosowany do kształtu
fundamentu,  próbnie zagęszczony i  wyrównany przed wykonaniem fundamentu.  W niektórych
przypadkach  należy  usunąć  grunt  słaby lub  ściśliwy,  zastępując  go  właściwym zagęszczonym
materiałem nasypowym,
2. wykonanie fundamentu pod konstrukcję ściany polegające na:

• ułożeniu geotkaniny jako warstwy oddzielającej i filtracyjnej,
• rozłożeniu warstwy kruszywa i  zagęszczeniu jej  do wartości  95% wg normalnej  próby

Proctora,  stosując tradycyjne metody i  sprzęt.  Niektóre kruszywa można zagęszczać  do
wskaźnika zagęszczenia mniejszej wartości,
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• jeśli przewiduje się  zastosowanie kruszywa pozwalającego na swobodny przepływ wody
(bez drobnych cząstek), wówczas należy kruszywo całkowicie owinąć geotkaniną,

3. ułożenie warstwy przygruntowej ściany z geosiatki, która może być wykonana jednym z trzech
wariantów:
a) wariant 1: geosiatkę komórkową należy rozciągnąć wzdłuż odcinków prostych i zakrzywionych
trasy ściany oporowej, wbijając odpowiednią liczbę prętów w komórki geosiatki, w celu napięcia
jej do właściwego położenia i późniejszego napełnienia,
b) wariant 2: geosiatkę  komórkową  należy rozciągnąć  na prętach ramy napinającej, ułożonej w
dostosowaniu  do  potrzeb  wymiarowych  budowli.  Następnie  należy  odwrócić  ramę  i  uzyskać
położenie  sekcji  geosiatki  przed  napełnieniem  jej  materiałem  zasypowym.  Po  napełnieniu
geosiatki,  należy  usunąć  ramę  i  przystąpić  do  powtarzania  procesu  układania  i  napełniania
kolejnych sekcji geosiatek,
c) wariant 3: sekcję geosiatki komórkowej należy rozciągnąć do właściwego położenia i zakotwić
kołkami w gruncie,
4. wykonanie odwodnienia, napełnienie geosiatki i zagęszczenie materiału zasypowego
Przy wykonywaniu prac odwodnieniowych, zasypywaniu i zagęszczaniu materiału wypełniającego
geosiatki, należy przestrzegać:

• zastosowania tradycyjnego sposobu napełniania komórek geosiatki, zagęszczania materiału
wypełniającego  komórki  i  jego  wyrównywania  w  zastosowaniu  do  wszystkich  warstw
geosiatek,

• ułożenia, zgodnie z dokumentacją projektową, drenu odwadniającego z wylotem rurowym,
zapewniając minimalny spadek podłużny 1% na całej jego długości,

• sprawdzenia  czy wypływ wody z  wylotu  drenu nie  powoduje erozji,  która  zagroziłaby
stateczności ściany oporowej,

• napełnienia  komórek  geosiatki  i  strefy  zasypki  za  ścianą  materiałem  zasypowym  na
wysokość około 5 cm ponad ściany komórek,

• zagęszczenia materiału wypełniającego komórki geosiatki i strefę  zasypki do wskaźnika
zagęszczenia  co  najmniej  95%  wg  normalnej  próby  Proctora,  przy  zastosowaniu
tradycyjnych  metod  i  sprzętu  (niektóre  kruszywa  mogą  mieć  wskaźnik  zagęszczenia
mniejszy),

• usunięcia nadmiaru materiału po zagęszczeniu każdej warstwy aż do odsłonięcia górnych
krawędzi komórek geosiatki,

5. wykonanie ściany oporowej z geosiatek komórkowych
Wykonanie kolejnych warstw geosiatki, w celu stworzenia konstrukcji ściany oporowej, wymaga:

• ułożenia  w  każdej  warstwie  geosiatek,  które  rozciąga  się  przy  pomocy  posiadanych
narzędzi (np. ramy napinającej) lub prętów i kołków,

• dostosowania  rozłożonych  geosiatek  do  kształtu  ściany,  zapewnienia  stykania  się
sąsiednich sekcji geosiatek w poziomie warstwy i ułożenia w jednej płaszczyźnie pionowej
geosiatek z sąsiadujących warstw,

• przymocowania  ze  sobą  zszywkami  sąsiednich  stykających  się  komórek  geosiatek,
najlepiej przy użyciu pneumatycznych zszywarek,

• nasypania do komórek geosiatki ustalonego materiału wypełniającego na wysokość około
50 mm ponad ściany komórek,

• wypełnienia  gruntem  miejscowym  przestrzeni  pomiędzy  tylną  powierzchnią  ściany
oporowej a nasypem, wykonanego warstwami z właściwym zagęszczeniem,

• wypełnienia  zewnętrznych komórek ziemią  roślinną  (jeśli  tak  przewiduje  dokumentacja
projektowa),  w celu umożliwienia powstania zewnętrznego pokrowca roślinnego  ściany
(rys.  10b).  W  związku  z  tym,  przed  nasypywaniem  materiału  wypełniającego  (np.
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ziarnistego) do zasadniczej  części  ściany,  przykrywa się  komórki zewnętrzne płytą  (np.
drewnianą), usuwając ją w celu późniejszego napełnienia komórek ziemią roślinną,

• zagęszczenia materiału wypełniającego komórki do wskaźnika zagęszczenia co najmniej
95%  wg  normalnej  próby  Proctora,  przy  zastosowaniu  tradycyjnych  metod  i  sprzętu
(niektóre kruszywa mogą mieć wskaźnik zagęszczenia mniejszy),

• zastosowania  sprzętu  do  zagęszczenia  materiału  wypełniającego  geosiatki,  przy  czym
należy unikać  użycia ciężkiego sprzętu zagęszczającego w obrębie 1m sekcji  ściennych
zewnętrznych,

• zwrócenia uwagi, aby nie powstawały widoczne poprzeczne przemieszczenia sekcji ściany,
wskazujące na zastosowanie nadmiernych obciążeń zagęszczających,

• zapewnienia,  aby  przy  układaniu  kolejnych  następnych  warstw  zostało  zachowane
poprawne położenie każdej warstwy oraz została utrzymana właściwa płaszczyzna pionowa
zewnętrznych komórek,

• zwrócenia  uwagi,  przy wykonywaniu  ściany na łuku poziomym,  na  możliwość  zmiany
promienia krzywizny przy układaniu kolejnych warstw,  w następstwie czego powstanie
nieliniowość  położenia  komórek,  co  można  poprawić  stosując  warstwę  korygującą  z
odsadzką do 15 cm.

5.10.2. Wykonanie ściany oporowej typu złożonego z geosiatek komórkowych i zbrojenia gruntu
geosyntetykami
Ściany typu złożonego składają  się  z  geosiatek komórkowych i  znajdującego się  między nimi
zbrojenia z geowłóknin (geotkanin) lub geosiatek płaskich wydłużonych poza  ścianę  na obszar
gruntu.  Konstrukcja  taka  tworzy  przyczepność  cierną  pomiędzy  elementami  konstrukcji.
Napełnienia komórek geosiatki materiałem wypełniającym, zagęszczenie i wyrównanie materiału
w kolejnych warstwach geosiatek komórkowych i zasypki za  ścianą  powinno być  wykonane w
sposób przewidziany dla zwykłej ściany oporowej.
Sposób wykonania ściany oporowej typu złożonego powinien obejmować:

• ułożenie, we wszystkich przewidzianych miejscach przekroju pionowego ściany, zbrojenia
z odpowiednio przyciętych płaszczyzn geosyntetyków (geotkanin, geowłóknin, geosiatek
płaskich) i tymczasowe utrwalenie ich położenia na podłożu za pomocą szpilek stalowych
lub  ręcznie  nasypanych  kopczyków  z  gruntu;  zewnętrzna  krawędź  zbrojenia  powinna
znajdować się w obrębie pasa szerokości 150 mm od lica ściany oporowej,

• rozłożenie  geosiatek  komórkowych  na  zbrojeniu  z  geosyntetyków  z  zachowaniem
właściwego położenia i  napełnienie  ich materiałem wypełniającym. Następnie zbrojenie
należy  ręcznie  naciągnąć,  naprężając  je  przez  wyciąganie  spod  napełnionych  geosiatek
komórkowych  i  utrwalając  w takim położeniu  za  pomocą  szpilek  stalowych  lub  przez
ręczne trzymanie w stanie naprężonym,

• nasypanie gruntu na zbrojenie z geosyntetyków, rozciągnięte poza  ścianę  oporową  oraz
jego  zagęszczenie  np.  za  pomocą  walców  ogumionych,  które  mogą  poruszać  się
bezpośrednio po zbrojeniu, lecz unikając nagłych zatrzymań i ostrych zwrotów względnie
przy  pomocy  pojazdów  gąsienicowych,  które  mogą  się  poruszać  po  zasypce  grubości
minimum 150 mm rozłożonej na zbrojeniu,

• kontynuowanie  wykonania  ściany  do  wysokości  przewidzianej  przez  dokumentację
projektową.

5.11. Roboty wykończeniowe
Roboty  wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Do  robót
wykończeniowych należą  prace  związane  z  dostosowaniem wykonanych  robót  do  istniejących
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warunków terenowych, takie jak:
• odtworzenie  przeszkód  czasowo  usuniętych,  np.  parkanów,  ogrodzeń,  nawierzchni,

chodników, krawężników itp.,
• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów,

ew. drzew,
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i
powszechnego  stosowania  (aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera,

• 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.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

7. Obmiar robót

7.1.Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

• m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  podbudowy,  nawierzchni  gruntowej  lub  umocnienia
przeciwerozyjnego powierzchni,

• m3 (metr sześcienny) wykonanej ściany oporowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. warstw wiążącej lub  ścieralnej nawierzchni) są
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ustalone w odpowiednich OST.

8. Odbiór robót

8.1.  Ogólne zasady dotyczące odbioru robót  podano w SST D.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• roboty odwodnieniowe,
• wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),
• ułożenie geosiatki komórkowej wypełnionej materiałem zasypowym.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne" [1] oraz niniejszej OST.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• przygotowanie podłoża,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• roboty przygotowawcze,
• roboty odwodnieniowe,
• ułożenie  sekcji  geosiatek  komórkowych  z  materiałem wypełniającym,  zagęszczeniem i

innymi  robotami,  według  wymagań  dokumentacji  projektowej,  ST  i  specyfikacji
technicznej,

• roboty wykończeniowe,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
• odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST 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. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
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4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i  zagęszczaniem podłoża (specyfikacja  zawarta  w
zbiorze OST D-04.01.0K04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie")
5. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające (specyfikacja zawarta w zbiorze OST wg pktu 4)
6. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna (specyfikacja zawarta w zbiorze OST wg pktu 4)
10.2. Normy
7. PN-B-06250:1988 Beton zwykły
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
10.  PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.
Piasek
11. BN-70/893 3 -03 Podbudowa z chudego betonu

11. Załączniki

ZAŁĄCZNIK 1

CHARAKTERYSTYKA GEOSIATEK KOMÓRKOWYCH
1.1.  Powstanie  geosiatki  komórkowej  i  jej  cechy  charakterystyczne  Geosiatka  komórkowa
powstała pod koniec lat 70-tych ubiegłego stulecia we współpracy z Korpusem Inżynierskim Armii
Amerykańskiej. W Polsce stosowana jest od 1995 r.
Główną cechą systemu, po rozciągnięciu sekcji geosiatki komórkowej do postaci „plastra miodu" i
wypełnieniu  komórek różnymi materiałami  zasypowymi,  jest  „zamknięcie"  tych  materiałów w
środku  geosyntetycznych  komórek,  których  ścianki  chronią  wypełniający  je  materiał  przed
ścinaniem i bocznymi przesunięciami przy przenoszeniu obciążeń. Dzięki temu, obciążenie to jest
rozkładane na sąsiednie komórki sekcji,  tworząc elastyczne działanie  nad większym obszarem.
Zamknięcie  materiału  zasypowego  w  komórkach  pozwala  na  odpowiednio  wysokie  ich
zagęszczenie. Wzrost odporności materiału zasypowego na ścinanie i zwiększenie jego sztywności
uzyskuje  się  na  skutek  tzw.  biernej  pierścieniowej  wytrzymałości  sąsiednich  komórek
wypełnionych zagęszczonym materiałem zasypowym.
Przedstawione powyżej charakterystyczne cechy systemu powodują, że często używa się dla niego
nazwy „komórkowy system ograniczający".
1.2. Charakterystyka ogólna geosiatki
Geosiatka komórkowa zbudowana jest z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu
dużej  gęstości  HDPE -  high  density  polyethylene).  Geosiatki  komórkowe  mogą  różnić  się  w
zakresie:

• szerokości taśmy, od 50 mm do 200 mm,
• wielkości sekcji (odcinków), np. 8,0 x 2,5 m, 16,0 x 2,5 m, z tym że można zamawiać u

dostawcy różne wymiary sekcji,
• istnieniem perforacji taśmy, tj. taśmami nieperforowanymi i taśmami perforowanymi,
• barwą taśmy, z tym że podstawowym kolorem jest czarny.

1.3. Wielkości komórek i sekcji geosiatki
Podstawowe wielkości komórek wynoszą (rys. 1):
GWS GWL Tolerancja
a) gęstość komórek na powierzchni 1 m2 38 9,5 geosiatki
b) nominalny wymiar komórki (rzeczywisty wymiar różni się w zależności od 250 x 210 500 x 420
± 3% rozciągnięcia geosiatki), mm
c) powierzchnia komórki, cm2 262 1050 ± 2%
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Produkowane  typy  geosiatek,  z  danymi  dotyczącymi  wymiarów  standardowych  sekcji
przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Przykładowe typy geosiatek z danymi dotyczącymi wymiarów standardowych

Nominalne  wymiary  sekcji  geosiatki  (rzeczywiste  wymiary  zależą  od  sposobu  rozciągnięcia
geosiatki), wynoszą:
Typ Szerokość Długość, m Powierzchnia sekcji
siatki standardowa, m minimalna standardowa maksymalna standardowej, m
GWS 2,50 0,63 8,00 9,47 20 (± 3%)
GWL 2,50 1,26 16,00 18,95 40 (± 3%)
1.4. Wykończenie powierzchni taśm geosiatki
Tekstura powierzchniowa taśm składa się z licznych rombowych wytłoczeń na całej powierzchni
taśmy o gęstości powierzchniowej 22 -^ 31 cm2. Perforacja taśm polietylenowych wykonywana
jest poziomymi rzędami w odstępach osiowych co 19 mm ze średnicą otworów 10 mm. Otwory w
kolejnych rzędach są  przesunięte o 12 mm w stosunku do  środków otworów rzędu sąsiedniego.
Środek otworu skrajnego powinien znajdować  się  co najmniej  6 mm od zewnętrznej krawędzi
taśmy. Całkowita powierzchnia otworów wynosi 16% (± 10%) powierzchni ścian komórki.
Właściwość  teksturowanej  i  perforowanej  taśmy  powinna  odpowiadać  wymaganiu,  aby
maksymalny kąt tarcia pomiędzy powierzchnią  teksturowaną  i  perforowaną  a luźnym piaskiem
krzemionkowym przechodzącym przez sito # 40 mm przy 100% gęstości względnej nie powinien
być mniejszy od 85% maksymalnego kąta tarcia piasku krzemionkowego izolowanego, badanego
metodą bezpośredniego ścinania wg ASTM D 5321.
1.5. Wymagania dotyczące materiału
Wymagania dotyczące materiału z którego wykonane są taśmy podano w tablicy
2, a wymagania dotyczące taśmy podano w tablicach 3 i 4.
Tablica  2.  Wymagania  dotyczące  właściwości  materiału,  z  którego  wykonuje  się  taśmy  do
geosiatek komórkowych
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Tablica 3. Wymagania dotyczące właściwości taśmy geosiatki komórkowej o symbolach GWS 050
- GWS 200 i GWL 200, GWL 150, GWLC A430, GWLC A3-30 i
GWL C A2-30

Tablica 4.  Wymagania dotyczące właściwości taśmy geosiatki  komórkowej o symbolach GWS
050+ do GWS 200+ oraz GWL 050+ do GWL 200+

Materiał  taśm geosiatki  jest  materiałem palnym.  W temperaturze  około  130°C materiał  ulega
uplastycznieniu, a w temperaturze 360°C zapala się.

1.6. Cechy charakterystyczne taśm nieperforowanych i taśm perforowanych
Taśmy nieperforowane zaleca się stosować w konstrukcjach, w których:

• stawiane są  większe wymagania w stosunku do taśm, w zakresie ich wytrzymałości na
rozciąganie,

• istotne są potrzeby nieprzepuszczalności konstrukcji, np. w zbiornikach wodnych, stawach
przeciwpowodziowych, basenach ściekowych oraz na wałach i zaporach.
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Taśmy  perforowane  można  stosować  w  różnych  konstrukcjach,  gdzie  dopuszczona  jest
zmniejszona  (w  stosunku  do  taśm  nieperforowanych)  wytrzymałość  na  rozciąganie  oraz  gdy
istotne znaczenie mają następujące cechy systemu perforowanego:

• perforacja zwiększa kąt tarcia między wypełnieniem z kruszywa a ścianą komórki, przez co
materiał zostaje lepiej ustabilizowany i następuje większe rozłożenie obciążenia,

• perforacja umożliwia ukośne odprowadzenie nadmiaru wody powierzchniowej i gruntowej
między komórkami,

• perforacja, w przypadku wypełnienia komórek betonem, umożliwia jego przepływ między
komórkami, co zwiększa opór tarcia między wypełnieniem a ścianami komórki,

• na skarpach,  większy opór tarcia  między materiałem wypełnienia  a perforowaną ścianą
komórki zapewnia większy opór przy przemieszczaniu w górę, powodowanym przez cykle
zamarzania i rozmarzania oraz proces usuwania kruszywa z komórek przez wodę,

• w systemach z pokrywą roślinną korzenie mogą przerastać przez otwory komórek, tworząc
bardziej  stabilną  masę  roślinną,  trwalszą  konstrukcję  i  ochronę  przed  krótkotrwałymi
niekorzystnymi zjawiskami hydrologicznymi,

• perforacja tworzy warunki  bardziej  naturalne dla fauny,  gdyż  między komórkami mogą
przemieszczać  się  drobne organizmy gruntowe (np. robaki,  dżdżownice) i przenikać  ich
składniki pokarmowe,

• w  ścianach oporowych powstaje  większy opór  tarcia  pomiędzy tylną  ścianą  a  gruntem
nasypowym.

ZAŁĄCZNIK 2

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA GEOSIATEK
KOMÓRKOWYCH
Geosiatki komórkowe o wysokości co najmniej 100 mm można stosować w drogownictwie przede
wszystkim do wykonania:
a) podbudowy nawierzchni drogowej,
b) nawierzchni gruntowych, w tym:

• dróg o nawierzchni gruntowej dla ruchu kategorii KR1,
• nawierzchni  parkingów  dla  samochodów  osobowych  i  dostawczych  (do  3,5  Mg)  oraz

pojazdów wywołujących nacisk jednostkowy na podłoże do 350 kPa,
• dróg tymczasowych o nawierzchni nieulepszonej dla ruchu kategorii KR1, KR2 i KR3,

c) umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, w tym:
• powierzchni skarp wykopów i nasypów drogowych (dopuszcza się  wysokość  geosiatki <

100 mm),
• powierzchni  stożków nasypów przy przyczółkach mostowych (dopuszcza  się  wysokość

geosiatki < 100 mm),
• powierzchni skarp kanałów, cieków i zbiorników wodnych,

d) ścian oporowych i utwardzonych poboczy.
Geosiatkę  komórkową  można użyć  do umocnienia przeciwerozyjnego skarp kanałów, cieków i
zbiorników  wodnych  tylko  wtedy,  gdy  wypełnienie  geosiatki  stanowi  materiał  nie  ulegający
wypłukiwaniu. Geosiatkę można układać na skarpach, których pochylenie nie przekracza 1:1.
Stosowanie  geosiatki  perforowanej  jest  ograniczone  tylko  do tych  konstrukcji,  w których  jest
dopuszczalna zmniejszona wytrzymałość taśmy na rozciąganie.
W konstrukcjach dróg i parkingów, budowanych z zastosowaniem geosiatki, należy uwzględnić
wymagania wynikające z przemarzania gruntu.
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ZAŁĄCZNIK 3

RYSUNKI
Rys.  1.  Sekcje  geosiatki  komórkowej  z  różnymi  wielkościami  komórek  w  stanie  rozłożonym
(wymiary w mm)
a) Sekcja standardowa (GWS), o normalnych wielkościach komórek
b) Sekcja wielkokomórkowa (GWL), z komórkami dużych wymiarów

Rys. 2. Geosiatka komórkowa w stanie złożonym, stosowanym przy transporcie i składowaniu

Rys. 3. Przykłady perforacji taśm geosiatki komórkowej (wymiary w mm)
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Rys.  4.  Materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  konstrukcji  z  zastosowaniem  geosiatek
komórkowych (kotwy, pręty mocujące, linki wzmacniające, zaciski mocujące)

Rys. 5. Kotwa i jej zastosowanie
a) Zacisk kotwy, b) Kotwa wykonana z zacisku i pręta, c) Linka wzmacniająca przymocowana do
podłoża  za  pomocą  kotwy,  d)  Wbijanie  kotwy w grunt  w celu  umocowania  w nim geosiatki
komórkowej
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Rys. 6. Linki poliestrowe wzmacniające konstrukcję geosiatki komórkowej

Rys. 7. Ułożona i wypełniona geosiatka komórkowa
a) Geosiatka po ułożeniu, b) Geosiatka przymocowana do podłoża kotwami i częściowo zasypana, 
c) Geokrata całkowicie zasypana kruszywem

Rys. 8. Zasypywanie kruszywem komórek geosiatki za pomocą ładowarki
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Rys. 9. Podbudowa nawierzchni drogowej wykonana przy użyciu geosiatki komórkowej a)
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Rys. 10. Ściany oporowe wykonane z geosiatek komórkowych
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Rys.  11.  Zakotwienie  górnej  części  geosiatki  komórkowej  na  poboczu  drogi  przy  umocnieniu
skarpy nasypu
a) Schemat skarpy nasypu z miejscem zakotwienia geosiatki na poboczu drogi
b) Górna część  geosiatki komórkowej jest  ułożona na szerokości 80^-100 cm pobocza drogi z
przymocowaniem prętami stalowymi w kształcie litery J
c) Widok z góry geosiatki na poboczu i części skarpy

Rys. 12. Umocnienie skarpy geosiatką komórkową
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a) Umocnienie skarpy z geosiatką wypełnioną kruszywem

Rys. 13. Droga o nawierzchni gruntowej z zastosowaniem geosiatki komórkowej

Rys.  14.  Przykładowe  przekroje  poprzeczne  utwardzonego  pobocza,  wykonanego  przy  użyciu
geosiatki komórkowej
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.10.03.01

Regulacje wysokościowe istniejących elementów jezdni 

1.  Wstęp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących wyregulowania elementów ulic dla zadania określonego w SST D.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w SST D.00.00.00 „ ogólne" punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu regulacje wysokościowe istniejących elementów dróg i ulic.

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

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

2.0.Materiały
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.

2.1. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom właściwych norm.

2.2. Beton
Beton hydrotechniczny C 12/15 i C 16/20 

3. Sprzęt
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

4. Transport
Warunki ogólne stosowania transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.1.Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować:
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• segregacji składników,
• zmiany składu mieszanki,
• zanieczyszczenia mieszanki,
• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych.

5. Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej B/D/IS-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Regulacja pionowa kratek studni i zaworów
Po rozebraniu istniejącej nawierzchni wokół regulowanego elementu i podniesieniu go należy 
zamontować pierścień dystansowy regulujący wpust uliczny lub pokrywę kanału projektowanej 
rzędnej. W przypadku studni telekomunikacyjnej należy regulację wykonać wykonując mur z 
bloczków betonowych lub w inny sposób uzgodniony z Inżynierem.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano wSST D.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 6.

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie rzędnych pokryw włazowych.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
Obmiaru robót dokonuje się na budowie w sztukach regulowanych elementów.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

9. Podstawa płatności
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt 9.
Cena obejmuje:

• dostarczenie materiałów;
• regulacja wysokościowa istniejących elementów jezdni do projektowanej niwelety drogi.

10. Przepisy związane
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo-rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne

• PN-S-02204:1997P Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg

• PN-EN 124:2000P Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością
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