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1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna D. 00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 
D-01.00.00. - Roboty Przygotowawcze 
D-01.01.01.- Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych, 
D-01.02.01. - Usunięcie drzew i krzewów 
D-01.02.04.- Rozbiórka elementów dróg, przepustów 
D-02.00.00. - Roboty ziemne 
D-02.01.01. - Wykonanie wykopów w gruntach kat II-VI kategorii 
D-02.03.01. – Wykonanie nasypów z gruntu II-IV kategorii 
D-03.00.00. - Odwodnienie korpusu drogowego 
D-03.01.01. - Przepusty pod koroną drogi  
D-03.02.01. – Kanalizacja deszczowa 
D-04.00.00. – Podbudowy 
D-04.01.01. – Wykonanie koryta, profilowanie i zgęszczanie podłoŜa 
D-04.04.04. – Podbudowa z tłucznia kamiennego 
D-04.06.01. – Podbudowa z betonu 
D-05.00.00. - Nawierzchnie 
D-05.03.05.- Nawierzchnie mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowanych na gorąco 
D-05.03.01. – Nawierzchnia z kostki kamiennej 
D-06.00.00. – Roboty wykończeniowe 
D-06.02.01. – Przepusty pod zjazdami i skrzynkowe ścieki Ŝelbetowe 
D-06.03.01. – Ścinanie i uzupełnienie poboczy 
D-08.00.00.- Elementy ulic 
D-08.01.01.- KrawęŜniki betonowe 
D-08.02.00.- Chodniki 
D-08.02.02.- Chodniki z bukowej kostki betonowej 
D-08.03.01.- Betonowe obrzeŜa betonowe 
D-07.00.00. – Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
D-07.02.01. – Oznakowanie pionowe 
 
 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
 
 
1.4.   Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
 

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

l .4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
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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. 

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Insp.N., Wykonawcą i projektantem. 

l .4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7. Inspektor Nadzoru ( Insp.N. )– przedstawiciel inwestora osoba upełnomocniona przez inwestora do 

kierowania kontraktem (projektem 
           Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 
l .4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Insp.N. rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Insp.N. 

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

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową! 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Insp.N. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 
1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

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

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

l .4.22. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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1.4.23. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

l .4.24. Polecenie Insp.N. - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp.N. w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
l .4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.30. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Insp.N. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli  Danych Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niŜej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
a) opis techniczny  
b) rysunki: 

(1) Plan orientacyjny 
(2) Plan sytuacyjny 
(3) Przekroje normalne trasy 

c) dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę – Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny 
Kontraktowej opracuje Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą obiektu; JeŜeli w trakcie 
wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoŜy je Insp.N. do zatwierdzenia. 

  
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty dodatkowe przekazane przez 
Insp.N. Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich wartości wymieniona w Podklauzuli. 
Warunków Kontraktu: Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Insp.N., który dokona odpowiednich 
poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty   i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową ST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
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Dokumentacją Projektową lub ST, 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 Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca przedstawi Insp.N. do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieŜąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Insp.N. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Insp.N. oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Insp.N., tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Insp.N. 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, Ŝe jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

•  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   
•  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
•  moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 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 poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Insp.N. i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Insp.N. 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 obciąŜeń osi pojazdów 

 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 

fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robot w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp.N. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy   w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Insp.N. 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 Insp.N. powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych 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 
Insp.N. o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
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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 Insp.N. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 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 Insp.N. 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 Insp.N. 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 związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Insp.N. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Insp.N., Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Insp.N. w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Insp.N. będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Insp.N. będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Insp.N.będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Insp.N. Jeśli Insp.N. zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów 
do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Insp.N. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swój ą jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Insp.N. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Insp.N. lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Insp.N. o swoim zamiarze co najmniej 3 
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tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Insp.N. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Insp.N. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany 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 Insp.N. ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Insp.N. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Insp.N. w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Insp.N. kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to Wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Insp.N. o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Insp.N. 
, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Insp.N. zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia 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 kaŜdym takim przewozie powiadamiał Insp.N. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Insp.N. , 
w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie, usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Insp.N. 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 Insp.N. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Insp.N. , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Insp.N. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Insp.N. dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą Oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Insp.N. uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Insp.N. będą wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
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Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insp.N. programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Insp.N. - Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) cześć ogólną opisującą; 
- organizację wykonania Robót, w Tym terminy i 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, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

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

sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Insp.N. ; 

b) cześć szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzeni a pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów. spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów Ł badań (rodzaj i częstotliwość- pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

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

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Insp.N. moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz Robót   z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Insp.N. ustali jak i 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Insp.N. świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację,  zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm określających procedury badań. Insp.N. będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Insp.N. będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Insp.N. natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Insp.N. będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Insp.N. Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Insp.N. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Insp.N. będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Insp.N. 
6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Insp.N. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 
Insp.N. o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Insp.N. 

 
 
 

6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Insp.N. kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Insp.N. 
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. Insp.N. uprawniony jest do dokonywania   kontroli, 
pobierania   próbek   i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,    i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Insp.N. , 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. Insp.N. moŜe pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Insp.N. poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
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 
 

Insp.N. moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi   

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

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•     Polską Normą lub 
•     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. l. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 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 Insp.N. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
 
(l) 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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Insp.N. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Insp.N. programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Insp.N.  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Insp.N. do 
ustosunkowania się. Decyzje Insp.N. wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insp.N. do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Insp.N. 
 
 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły 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 Insp.N. i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Insp.N. o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Insp.N. na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Insp.N. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które maj ą być 
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą  
zaakceptowane przez Insp.N. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 

 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie   utrzymywać   to   wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Insp.N. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a takŜe 

w przypadku występowania dłuŜszej 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 Insp.N. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
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 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Insp.N. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

18

Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Insp.N. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 
ocenia Insp.N. 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 Insp.N. 
 
 
 
8.3. Odbiór końcowy Robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Insp.N. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Insp.N. zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3. l. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Insp.N. i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 
lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych Robót w poszczególnych   asortymentach nieznacznie   odbiega   od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. l. Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki 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 przełoŜenie 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 końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym 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. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1   Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami 
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 

 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, które nie 
są  wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów/ i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Insp.N. i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Insp.N. i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
(c) Opłaty / dzierŜawy terenu 
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
 
Koszt Utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) Oczyszczanie, 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 oznakowania 
(b)    Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi 

zmianami). 
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5. Warunki Kontraktu. 
6. Dane Kontraktowe 
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l. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i 
punktów wysokościowych w ramach zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 
D) Kocioł - Taszów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie: 
- osi drogi głównej   
- krawędzi poszerzenia, 
- krawędzi korony, 
- roboczych punktów wysokościowych, 
- przekrojów poprzecznych (do wyrównania nawierzchni)  
 
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. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad 

niniejszej ST są: 
-paliki drewniane o średnicy l,5-2,0cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8cm i długości 0,5m, 
-słupki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 
 
3. SPRZĘT. 
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Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym powyŜszych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, 
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
 
4. TRANSPORT. 
 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i 
zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć 
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktów wysokościowych oraz szkic wytyczenia skrzyŜowań dróg. 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Insp.N. W oparciu o dostarczone materiały 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów na osi. 
 

Tyczenie osi drogowej naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
podanych domiarów. Z uwagi na wyjątkowy tryb opracowania dokumentacji odstępuje się do dowiązania 
punktów trasy od osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej 
niŜ 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do l cm w 
stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
 

Punkty wysokościowe (repery) naleŜy wyznaczyć co około 250 m, a takŜe obok kaŜdego 
projektowanego obiektu. 
Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z 
dokładnością do 0,5 cm. 
 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
-  wyznaczenie poszerzeń jezdni , poboczy i rowów. 
 

PowyŜsze roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D. 00.00.00. „Wymagania ogólne". Kontrolę jakości 
prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych naleŜy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych. 
 

Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a) oś drogi naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej 

co 200m na prostych, 
b) robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka. 
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c) wyznaczenie poszerzeń naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach na 
kaŜdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr wyniesionej i 
zastabilizowanej trasy. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. Odbiór robót związanych z odtworzeniem 
(wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za l km (kilometr) naleŜy 
przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów wysokościowych 
obejmują: 
- roboty pomiarowe na odcinku – 4,539 km 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. 
Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 
1978. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 Instrukcja techniczna G-4. 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 
1983. Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

D-01.02.01. 
 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem drzew w pasie prowadzonych robót w ramach zadania obejmującego przebudowę 
drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 

 
 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie l. l 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wycinką drzew 
przydroŜnych i krzewów. Drzewa przeznaczone do wycinki wyznaczono w dokumentacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
D.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Wycinka drzew przeznaczonych do usunięcia musi być uzgodniona z 
odpowiednimi władzami. Przy wykonywaniu wycinki drzew naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp 
odnośnie wycinki drzew. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
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3.1. Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, naleŜy wykonać łańcuchową piłą 
spalinową lub inną do tego typu prac. PowyŜszy sprzęt musi być sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Insp.N. 

3.2. Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz zasypaniem dołu po wyciągniętym 
pniu, moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez 
Insp.N. 

3.3. Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem odciętej części 
pnia wraz z korzeniami, moŜna wykonać dowolnym typem ciągnika sprawnego technicznie i 
zaakceptowanego przez Insp.N. 

 
 
4. TRANSPORT. 
 

Pocięte drewno przewoŜone moŜe być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce ułoŜyć naleŜy 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się 
podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w S.T. D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
 
5.2.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, moŜliwie wysoko tak aby kontrolowany był 

kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. 
5.2.2. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. Odcięcie pnia 

drzewa naleŜy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi. 
5.2.3. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte gałęzie oraz 

odcięte drzewo pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających dogodny załadunek i transport. 
5.2.4. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki transportu, którymi 

dysponuje Wykonawca i odtransportowane na składowisko wskazane przez Insp.N. 
5.2.5. Usunięcie pozostałej części pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub mechanicznym 

odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej. Karczowaniu podlegaj ą pnie, których 
grubość przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp   ma   wysokość mniejszą niŜ 2m. 
Pozostałe w ziemi pnie, naleŜy spiłować tak, aby wystawały one co najwyŜej l0cm nad powierzchnię 
terenu.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D.00.00.00. Prawidłowość wykonania prac związanych z 
usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy podlega wizualnej ocenie Insp.N. i powinna być potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy. Kontroli podlega równieŜ prawidłowość składowania pociętego drewna na 
składowisku. 
Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Insp.N. w sposób uporządkowany. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru wycinki drzew są sztuki, a krzewów ha uwzględniają elementy składowe robót 
obmierzone wg innych jednostek. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
 ST D-00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiory częściowe i ostateczne wg ST D-00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST D-00.00.00. Płatność za l szt. wyciętego drzewa 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonywania robót. Zgodnie z Dokumentacją 
Projektową naleŜy wykonać: 

- wycinka drzew o średnicy 36-45 cm – 3 szt. 
- wycinka krzaków z karczowaniem 31-60% powierzchni – 0,50 ha (5000 m²) 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- mechaniczną wycinkę drzew, 
- mechaniczne karczowanie pni, 
- odcięcie gałęzi od dłuŜycy, 
- załadunek i odwiezienie dłuŜyc, 
- załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi, 
- zasypanie dołów po karpinie, 
- usunięcie krzewów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

D-01.02.04 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, 
PRZEPUSTÓW 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, przepustów podczas wykonania zadania 
obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
elementów: 
− warstw nawierzchni, 
− krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
− chodników, 
− przepustów: betonowych, Ŝelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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  
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rusztowania 
−  Rusztowania robocze nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Insp.N.: 
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− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody cięŜarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 
Insp.N. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Insp.N. 
moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Insp.N. 
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu naleŜy dokonać: 
− odkopania przepustu, 
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 

przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
− demontaŜu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, ) z uprzednim oczyszczeniem spoin i 

częściowym usunięciu ław,  
− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia                      (z zaprawy, 

kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
 Wszystkie elementy moŜliwe 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 ST lub wskazane przez Insp.N. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 
D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
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− dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
− dla przepustów i ich elementów – m (metr) lub m³ 
 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na 

poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników: 
− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki chodników: 
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem na 

poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki przepustu i elementów betonowych: 
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
− rozebranie elementów przepustu, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
Podstawą do płatności jest wykonanie następujących robót: 
- rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 2112 m 
- rozebranie ławy betonowej pod krawęŜniki – 126,72 m³ 
- rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 30x8x100 cm – 1327 m 
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm – 509,0 m² 
- rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm i inne – 1326,0 m² 
- rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej – 1426,0 m² 
- rozebranie podbudowy z tłucznia grubość 30 cm – 9,0 m² 
- frezowanie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej – 6061,0 m² 
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-10 cm – 1133 m² 
- rozebranie nawierzchni z betonu grubość 20 cm – 35,0 m² 
- wywiezienie materiałów z rozbiórki – 432,83 m³ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

40

D-02.00.00  
 

ROBOTY ZIEMNE 
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D-02.01.01. 

 
WYKONANIE WYKOPÓW W 

GRUNTACH KAT. I - VI 
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych 
w ramach zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie l. l 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów w 
gruntach I-VI kategorii i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w obrębie korpusu drogi, załadunek i odtransportowanie gruntu na odkład na odległość 

do 1 km, 
b) ścięcie skarp i poboczy, kopanie oraz czyszczenie rowów z namułu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 

kierunku pionowym. 
 
1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ l m. 
 
1.4.2. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
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1.4.4. Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 

obowiązującymi normami i Specyfikacją Techniczną D.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą mechanicznie i przy uŜyciu sprzętu 

mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanych przez Insp.N.  i podanego w ST D.02.03.01. pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT. 
 

Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu 
(samochody, ciągniki z przyczepami). UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.90. 
 
5.2. Warunki ogólne. 
 

Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną D-0l.02.02, po wyraŜeniu zgody przez Insp.N. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie 
drogowym naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 
sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” – załączniki nr 1-4. 
 
5.3. Wykonanie wykopów. 
 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umoŜliwi ć 
odpływ wód z wykopu. Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren robót. Grunt z wykopu po zbadaniu 
przez Laboratorium Zamawiającego i akceptacji przez Insp.N., uŜyty zostanie do wykonania nasypów według 
ST D-02.03.0L 
 
5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 
 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe od l cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie moŜe się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ o 10%. Powierzchnie 
skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna róŜnić się 
od projektowanych więcej niŜ o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z 
dokładnością do 0,05%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is=l,00 określony wg BN-
77/8931-12. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D. 00.00.00. „Wymagania ogólne".  
 
6.1. Sprawdzenie wykonanie wykopów. 
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Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3.oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w ST lub odpowiednich normach. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.  
 
8.1. Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/8-B-06050.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00. Płatność za m3 wykonanego wykopu 
naleŜy  przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
- wykonanie wykopów pod przepusty i kanalizację deszczową: 971,16 m3 
- odwiezienie nadmiaru gruntu z wbudowaniem w nasyp: 971,16 m³ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- mechaniczne wykonanie wykopów, 
- załadunek i odtransportowanie gruntu przeznaczonego na odkład, 
- plantowanie skarp wykopu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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D-02.03.01. 

 
WYKONANIE NASYPÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy wykonaniu nasypów w trakcie zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) 
Kocioł - Taszów. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nasypów i 
obejmują: 
- wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, 
- plantowanie skarp nasypów i poboczy, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Drogowa budowla ziemna - budowa wykonana w gruncie albo z gruntu lub innych materiałów, 

zapewniająca stateczność budowli, odwodnienie i przyjęcie obciąŜeń od środków transportowych. 
 
1.4.2. Wysokość nasypu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
 
1.4.3. Nasyp niski - nasyp którego wysokość jest mniejsza niŜ l m. 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

49

1.4.4. Nasyp średni - nasyp którego wysokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
 
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp którego wysokość jest większa niŜ 3 m. 
 
1.4.6. Nasyp górny - nasyp wykonany z materiału o odpowiednim wskaźniku wodoprzepuszczalności, 

wykonywany do wysokości 50 cm poniŜej rzędnej osi koryta gruntowego. 
 
1.4.7. Nasyp dolny - nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegający między nasypem górnym a terenem. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną D-00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nasypów według niniejszej ST są: 
 
 
2.1. Grunt z dokopu - (do wykonania nasypów) o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8 m/dobę. 
 
2.2. Przydatność materiałów na nasyp naleŜy określić po wykonaniu następujących badań: 
- uziamienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480, 
- wskaźnik róŜnoziamistości > 5,- wskaźnik piaskowy > 35, 
- wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. Kwalifikacja gruntu nastąpi w oparciu o: 
- PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu", 
- PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu", 
- BN-75/8931-03 „Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych", 
- BN-76/8950-03 „Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziamienia i 

porowatości". 
 
2.3. Źródła pozyskiwania materiałów. 
 

Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki badań jakości w 
ramach PZJ oraz uzyskać na ww. dostawy akceptację Insp.N. Poszczególne asortymenty materiałów na nasyp 
powinny pochodzić z jednego źródła, dla kaŜdego oddzielnego miejsca wbudowania. 
 
3. SPRZĘT. 
 

Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów wykonywane będą następującym sprzętem 
mechanicznym: 
 
3.1. Spycharka samobieŜna: 
 
- wyrównanie skarp i korony robót ziemnych ściśle do profilu, 
- wyrównanie i zgarnianie gruntu w nasypach, 
- profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym. 
 
3.2. Koparka wieloczynnościowa zaakceptowana przez InŜyniera. 
 
3.4. Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypach: 
 
- walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 10-20 cm, 
- płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 20-40 cm, 
- płyty wibracyjne cięŜkie - grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 30-60 cm, 
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3.5. UŜyty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Grunt na nasyp z dokopu transportowany będzie dowolnymi środkami transportu  
- samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00. 
 
5.2. Dostawy materiału na nasypy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną w 
Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. Wyniki tych badań naleŜy 
przekazać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcą (producentem) oraz Programie Zapewnienia 
Jakości naleŜy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej 
zaaprobowane przez Insp.N. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz 
przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ. 
 
5.3. Zakres wykonywanych robót.  
 
5.3.1. Warunki ogólne. 
 

Wykonywanie nasypów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zdjęcia warstwy 
humusu i wyprofilowaniu podłoŜa, oraz  po wyraŜeniu zgody przez Insp.N. Oznakowanie robót prowadzonych 
w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym". 
 
 

Przy połączeniach nowych ze starymi nasypami naleŜy dla zabezpieczenia nowego nasypu przed 
zsuwaniem, wyciąć w pochyłym zboczu stopnie. Ich szerokość około 1,0 - 2,5 m, a spadek górnej powierzchni 
około 4% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza. Przed wycięciem stopni naleŜy wykonać roboty 
wymienione w p.5.3. l. 
 
5.3.2. Wymagania dokładności wykonania nasypów. 
 

Szerokość korony drogi nie powinna róŜnić się od szerokości projektowanej więcej niŜ o 10 cm, a 
krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. Pochylenia skarp i nasypów nie moŜe się róŜnić od 
projektowanych pochyleń więcej niŜ o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 
cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna róŜnić się od projektowanych, więcej niŜ o 5 cm. Spadek dna 
rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. 
 
5.3.5. Zagęszczanie gruntów. 
 
a) Wymagania dotyczące zagęszczenia. 

Zagęszczenie gruntów w nasypach. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określonych wg normy BN-
77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu" z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien 
wynosić: 
- w górnej warstwie o grubości l ,2 m > l ,00, 
- w niŜej leŜących warstwach > 0,97. 

b) Zagęszczenie gruntów w podłoŜu nasypów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłoŜu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien 
wynosić nie mniej niŜ 0,97, Jeśli wymieniony wskaźnik zagęszczenia nie moŜe być osiągnięty bezpośrednio za 
pomocą zagęszczenia, to naleŜy uprzednio przedsięwziąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, 
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umoŜliwiając uzyskanie wymaganych wskaźników. Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ l raz w 3 
punktach na 1000 m2 warstwy. 

c) Sprawdzenie zagęszczenia poprzez przeprowadzenie obciąŜeń płytą według normy BN-64/8931-02. Jako 
dodatkowe kryterium oceny dobrego zagęszczenia naleŜy przyjąć warunek Io=MII/MI<2,2 Io - wskaźnik 
odkształcenia M I - moduł z pierwszego obciąŜenia w danym punkcie pomiarowym, M II - moduł z drugiego 
obciąŜenia. 

 
5.3.6. Wykonanie zagęszczenia gruntu. 
 
a) Wilgotność zagęszczonego gruntu. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliŜona do optymalnej. Gdy wilgotność gruntu 
przeznaczonego do zagęszczenia jest mniejsza o więcej niŜ 20% w stosunku do wilgotności optymalnej, 
zagęszczoną warstwę zaleca się polewać wodą. Gdy wilgotność gruntu jest większa co najmniej o 25% 
wilgotności optymalnej, grunt naleŜy przesuszyć w sposób naturalny lub przez dodanie wapna palonego. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, naleŜy określić laboratoryjnie wg PN-88/B-04481 „grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu". 

b) Grubość warstw zagęszczonego gruntu. 
Grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny zagęszczającej, naleŜy 
określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyn. Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej 
grubości, zagęszcza się najbardziej odpowiednim rodzajem maszyn, poczynając od krawędzi nasypu w 
kierunku osi drogi, aŜ do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Orientacyjna grubość warstw 
zagęszczonego w nasypie gruntu: 

- przy zagęszczaniu walcami statycznymi gładkimi 10-20 cm, 
- przy zagęszczaniu płytami wibracyjnymi (zaleca się przy wąskich wykopach): 
- lekkimi 20-40 cm, 
- cięŜkimi 30-60 cm  
c) Równomierność zagęszczania. 
Do osiągnięcia równomiernego zagęszczenia gruntu naleŜy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi, 
- warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 
- warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Insp.N. na bieŜąco, w miarę 
postępu robót jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z 
projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
 
6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych. 
 
 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1. 
Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy takŜe następujących prac: 
a) sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, 
b) skontrolować czy wykonano wycięcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.3., 
c) stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoŜa pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5. 
 
6.2.2. Badania dostaw materiałów na nasyp. 
 

Kontynuacja badań nowych dostaw nie rzadziej niŜ co 500 Mg 
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nasypów. 
 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2. oraz 
5.3.4. 

Sprawdzenie to powinno następować co 100 m. 
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6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 
 

Laboratorium InŜyniera raz na 100 m zbada wskaźnik zagęszczenia podłoŜa w nasypach dla kaŜdej 
warstwy zgodnie z p. 5.3.5 a. 
 
6.2.5. BieŜąca kontrola Wykonawcy. 
 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium, 
sprawdzić na bieŜąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik 
zagęszczenia gruntu co 100 m dla kaŜdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w p.5.3.5 a. Laboratorium 
Wykonawcy jest zobowiązane w celu sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w 
projekcie, przeprowadzić co 100 m badanie wskaźnika piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby określić czy 
w miejscach w których wg projektu powinny występować grunty niewysadzinowe, nie występują grunty 
wątpliwe lub wysadzinowe. 
 
 
6.2.6. BieŜąca kontrola Inspektora. 
 

Kontrola obejmuje na bieŜąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
6.3. Kontrola jakości materiałów na nasyp. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i 
jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować W PZJ Wykonawca robót i uzgodnić z Insp.N. 
Badania laboratoryjne, muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej 
ST, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Ins.N.w trybie 
określonym w PZJ. W PZJ naleŜy równieŜ zaproponować Insp.N. do akceptacji wykonawcę badań 
laboratoryjnych jeśli Wykonawca robót nie dysponuje moŜliwościami do ich przeprowadzenia. Jeśli Insp.N. 
uzna to za konieczne, moŜe niezaleŜnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, prowadzić na swój koszt 
własne dodatkowe badania materiałów. W kaŜdym przypadku wystąpienie wątpliwości co do jakości części 
dostawy, nie naleŜy jej wbudowywać, umieścić na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w 
zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postępowanie w zaleŜności od wyników badań naleŜy przewidzieć w 
PZJ. 
Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością 
określona w PZJ. Minimalny zakres badań dla materiałów na nasypy oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Insp.N. przedstawia się następująco: 
- badania   uziarnienia,   wskaźnika   róŜnoziarnistości,    wskaźnika   piaskowego, wodoprzepuszczalności nie 

rzadziej niŜ co 500 ton. 
- badanie na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Ins.N. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w 
terenie i uwzględnia elementy składowe obmierzone według poniŜszych jednostek: 
- m3 - załadunek i transport gruntu z dokopu. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. 
8.2. Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/8-B-06050. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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Płatność za m3 wykonanego nasypu naleŜy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
obmiarem robót, oceną jakości materiałów i jakości wykonania robót. Zgodnie z Dokumentacją Projektową 
naleŜy wykonać: 
- wykonanie nasypu z gruntu z dokopu – 9,50 m3, 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- załadunek i dowóz gruntu z dokopu na nasyp, 
- wykonanie nasypu warstwami, 
- zakup i dowóz wody do wykonania nasypów, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu, 
- formowanie nasypu do wymaganego profilu, 
- plantowanie skarp i poboczy nasypów, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Wytyczne i zarządzenia GDDP w tym głównie "Technologia robót drogowych na lata 1987-1990" wraz z 
późniejszymi uzupełnieniami. Program Zapewnienia Jakości. 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-75/8931-03 Obliczenia współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatości. 
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.  
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze  
PN-B-11111 luty 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka.  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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D-03.00.00 
 

ODWODNIENIE KORPUSU 
DROGOWEGO 
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D-03.01.01. 
 

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, robót 
związanych z budową przepustów w trakcie realizacji zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej 
nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu przepustów 
pod koroną drogi oraz oczyszczenia istniejących przepustów z namułu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i definicjami podanymi w ST 
D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów według zasad niniejszej ST są {DO WYBORU 

PRZEZ OFERENTA}: 
- rury Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 60 cm wg katalogu "Prefabrykowane przepusty rurowe , 

ObciąŜenie kl. „B/A" wg PN-85/S-10030". Biuro Projektowo -Badawcze Dróg i Mostów 
"TRANSPROJEKT - WARSZAWA" - Warszawa 1993 r. Prefabrykowane Ŝelbetowe elementy rurowe 
powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

- - piasek stabilizowany cementem 1:8 o Rm=5,0 MPa (zasypka przepustów) powinien odpowiadać normie 
BN-68/8933-08 "Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem". 

- beton klasy B 20 (konstrukcja ścianek czołowych) - spełniający warunki "Wymagań i zaleceń dotyczących 
wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" - GDDP. 

- drewno do deskowania 
- liny konopne nasycone bitumem (uszczelnienie styków prefabrykatów). 
- papa (izolacja styków prefabrykatów) wg BN-79/6751-01 lub BN-88/6751-03 
- Abizol (gruntowanie prefabrykatów i głowic) 
-lepik bitumiczny na gorąco - asfaltowy wg PN-58/C-96177 (izolacja prefabrykatów i głowic) 
- glina 
- nawierzchnia jak w D.04.04.04. 
- Zaprawa cementowa 
Materiały mają posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w PZJ. 
 
- koparka 
- ubijak spalinowy 
- Ŝuraw 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
4.2. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania ich podczas transportu. 
Środki transportu zaakceptowane przez Insp.N. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Wykonawca przedstawi Insp.N. do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przepusty . 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
 
- wykonanie wykopu pod przepusty – obejmuje ST D-02.01.01. 
- dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy 
- wykonanie fundamentu z materiału kamiennego grub. 20 cm pod elementy rurowe przepustu 
- ułoŜenie prefabrykowanych elementów rurowych – betonowych , polietylenowych lub stalowych 
- wykonanie fundamentu pod ścianki pionowe głowic przepustu z betonu B 20 
- wykonanie ścianek pionowych z betonu B 20. Deskowanie naleŜy wykonać z elementów drewnianych , 

metalowych lub innych (zgodnie z normą BN-74/893 5-04) 
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- wykonanie izolacji. Styki naleŜy pomiędzy prefabrykatami naleŜy przykryć opaską z papy szerokości 20cm 
Prefabrykaty i głowice od strony nasypu naleŜy zagruntować abizolem i dwukrotnie pomalować lepikiem 
bitumicznym. Jako warstwę ochronną naleŜy wykonać warstwę dobrze wyrobionej gliny o gr. 10cm . 

- wykonanie zasypki z piasku stabilizowanego cementem. Wykonywanie zasypki naleŜy wykonywać 
równomiernie i równocześnie z obu stron przepustów. Zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. 20 
cm bardzo starannie zagęszczonymi wg BN-72/B-8932-01. 

 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

Wg ST D.00.00.00. Materiały mają posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta oraz  
powinny być zaakceptowane przez Insp.N. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostką obmiaru jest l m wykonanych przepustów i uwzględnia inne elementy składowe obmierzone wg 

innych jednostek: 
-    betonowanie – m3 
- zasypki – m3 
- ścianki czołowe –szt. i m³ 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Zgodnie z zasadami przyjętymi w ST D.00.00.00. p.8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena jednostkowa winna uwzględniać : 
- oznakowanie robót 
- dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy 
- ułoŜenie przepustów drogowych jednootworowych o średnicy 60 cm – 100,0 m 
-  (obudowy wlotów i wylotów) przepustów Ø 60 cm   wykonanie fundamentu pod ścianki pionowe głowic 

przepustu z betonu B 20 oraz wykonanie ścianek pionowych z betonu       B 20 –20 szt.  V = 30,0 m³ 
 -     wykonanie izolacji 
- wykonanie zasypki z piasku stabilizowanego cementem  – 145,76  m3 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Katalog: Przepusty drogowe. Typowe elementy przepustów rurowych. Ministerstwo Komunikacji - Centralny 

Zarząd Dróg Publicznych - Warszawskie Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego - 
Warszawa 1963 r. 

- Katalog: Prefabrykowane przepusty rurowe , ObciąŜenie kl. „B/A" wg PN-85/S-10030. Biuro Projektowo - 
Badawcze Dróg i Mostów "TRANSPROJEKT - WARSZAWA" - Warszawa 1993r.  

- PN-87/S-02201 Grunt stabilizowany cementem. 
- BN-68/8933-08 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej podczas realizacji zadania obejmującego 
przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy przebudowie w.w drogi. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
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1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ            1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego 
do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych, 
stalowych lub Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą 
na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natęŜenia przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niŜszego na 
wyŜszy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
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1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury PVC 

 Rury PVC średnicy 0,20 m i średnicy 0,30 m . 

2.2.2. Rury betonowe 

 Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [19]. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 
 Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub 
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w 
pkt 2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie 

drogi, 
− włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem 

drogi. 

2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 
2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych 
2.4.1. Komora robocza 

 Komora robocza z płytą stropową i dnem moŜe być wykonana jako Ŝelbetowa wraz z domieszkami 
uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej. 

2.4.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,8 m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.4.3. Właz kanałowy 
 Według pkt 2.3.4. 
2.5. Studzienki bezwłazowe - ślepe 
2.5.1. Komora połączeniowa 

 Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego odpowiadającego 
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 

2.5.2. Płyta pokrywowa 
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 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg 
Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23]. 

2.5.3. Płyta denna 

 Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 
2.6. Studzienki ściekowe 
2.6.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 

 Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12]           i PN-H-74080-
04 [13]. 

2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

 Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.6.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 

 Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.6.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 

 Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

 Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 

2.6.6. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
2.7. Beton 
 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 
2.8. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 
 
2.9. Składowanie materiałów 
2.9.1. Rury kanałowe 

 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.9.2. Kręgi 

 Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.9.3. Cegła kanalizacyjna 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
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 Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w                       3 warstwach, o 
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.9.5. Wpusty Ŝeliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 

2.9.6. Kruszywo 

 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport rur kanałowych 
 Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w pozycji 
pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy 
od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
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 Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
4.5. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach 
po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.8. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 
InŜynierowi. 
5.3. Roboty ziemne 
 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Insp.N. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia 
lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów 
o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie odwadniającej naleŜy wykonać fundament betonowy, zgodnie z 
dokumentacją projektową lub ST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru 
lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m naleŜy wykonać fundament 
zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
 Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w ST. 
5.5. Roboty montaŜowe 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniŜsze warunki: 
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− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 
0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 

        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
  Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur 

betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych             5 m/s). 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w 
celu zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale. 

5.5.1. Przykanaliki 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do 

wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i 

przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12 m moŜna stosować średnicę 0,15 m), 
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 

połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
− włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki 

krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe przy spadkach większych 

od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby wysokość 

spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia 
przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.2. Studzienki bezwłazowe - ślepe 

 Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych studzienkach naleŜy 
łączyć sklepieniami. 
 Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułoŜeniu kanału. 
 W płycie dennej naleŜy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału. 
 Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno 
studzienki powinno mieć spadek co najmniej          3 % w kierunku kinety. 
 
 
5.5.3. Studzienki ściekowe 

 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny 
być z wpustem ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min. 

1,50 m i max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika 0,95 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
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 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest przede wszystkim od wielkości 
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłuŜnego. NaleŜy przyjmować, Ŝe na jedną studzienkę powinno 
przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 
do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
 Wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach prostych w odległości 
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawęŜnika. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować 
się 0,5 cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej. 
 KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie naleŜy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni 
spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. 
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze 
studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawęŜnika jezdni nie powinna 
przekraczać 3,0 m. 

5.5.8. Izolacje 

 Rury betonowe i Ŝelbetowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, 
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” 
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
 Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upowaŜnioną jednostkę. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na 
gorąco wg PN-C-96177 [8]. 
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział natęŜenia 
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być zgodny z określonym w SST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw 
i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
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− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

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

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Insp.N., jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 10 m. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu Ŝwirowego  
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych PCV o średnicy 20 cm – 302 m, 
− wykonanie studni rewizyjnych – 13 szt., 
−  wykonanie studzienek ściekowych – 30 szt., 
− wykonanie separatora lamelowego – 1 szt., 
− wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem 1:8 – 249,132 m³ 
− warstwy dolnej podbudowy z tłucznia 25/63 mm grubość 20 cm – 396,0 m² 
− wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego grubość 4 cm – 396 m² 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 

Wymagania i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty     

i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  9.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   

i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
15.    PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.    BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny 
18.    BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe 

„Wipro” 
19.    BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i Ŝelbetowe. 
10.2. Inne dokumenty 
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
22. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                
1979-1982 r. 
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące profilowania, zagęszczenia i 

odbioru koryta gruntowego podczas realizacji zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 
(3296 D) Kocioł - Taszów. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
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1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu koryta 
gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa i obejmują wyprofilowanie i zagęszczenie koryta 
gruntowego: 
a) na poszerzeniach nawierzchni  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną D-00.00.00. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Insp.N. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu 
nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
 
1.5.1. Profilowanie podłoŜa 
 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, 
które ma być profilowane naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie Jest spełniony i występują zaniŜenia 
poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez Insp.N., dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. JeŜeli rzędne podłoŜa przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do 
profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić  
3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowanego przez InŜyniera. Do 
profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
5.2.4. Zagęszczenia podłoŜa. 
 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Ins.N. Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie 
BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p. 5.2.5. Wilgotność gruntu 
podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ ±20% jej wartości. 
 
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa. 
 

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
 
 

Minimalna wartość Ig Strefa korpusu 
Ruch cięŜki i bardzo cięŜki Ruch mniejszy od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 
 

1,00 
 

1,00 
 Na głębokości od 20 do 50cm od 

powierzchni robót ziemnych lub terenu 
1,00 0,97 
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Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is). Ruch cięŜki występuje na drodze krajowej, natomiast 
na drodze powiatowej ruch jest mniejszy od cięŜkiego. JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłoŜenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Ins.N. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoŜa Insp.N. oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 
własny koszt. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
 
 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji. 
Zakres i częstotliwość badań kontrolnych. 
 
 
 
 

 
 

Częstotliwość badań 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 
 

Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno badanie 
 

l. 
 

Szerokość, głębokość i połoŜenie 
koryta 
 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, 
określonych w p. 6.2. 
 

2. 
 

Ukształtowanie pionowe osi 
koryta 
 

j.w. 
 

3. 
 

Zagęszczenia, wilgotność gruntu - 
badanie wskaźnika zagęszczenia 
 

2 
 

600 
 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badań zagęszczenia według metody Proctora jest niemoŜliwe ze 

względu na gruboziarniste uziamienie materiału tworzącego podłoŜe, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na 
metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształceń nie powinien przekraczać 2,2. 
 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoŜa. 
 
6.2.1. Zagęszczenie podłoŜa 
 

Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
 
6.2.2. Cechy geometryczne. 
 
6.2.2.1. Równość. 
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Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 

podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na l km. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2 cm. 
 
6.2.2.2. Spadki poprzeczne. 
 

Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na l km 
i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu kaŜdej krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu kaŜdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoŜa 
powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0,5%. 
 
 
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna. 
 

Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzić co l00m w osi jezdni i na jej krawędziach na odcinkach 
nowobudowanych. RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm 
i -2 cm. Na poszerzeniach naleŜy sprawdzać na krawędziach poszerzenia. 
 
6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta. 
 

Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100 m. Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ 3 cm. 
 
6.2.2.5. Szerokość koryta. 
 

Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km. Szerokość koryta nie moŜe róŜnić się 
od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i - 5 cm. 
 
6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych. 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBOT. 
 

Jednostką obmiaru robót jest l m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa koryta gruntowego 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 
D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i 
zagęszczonego podłoŜa dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i 
powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania 
postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za m² wyprofilowanego i 
zagęszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać, wyprofilować i zagęścić 
- koryto wykonane mechanicznie o głębokości 20 cm na zjazdach – 545,0 m² 
- koryto wykonane mechanicznie o głębokości 30 cm na zjazdach – 765,0 m² 
- koryto wykonane mechanicznie o głębokości 20 cm  – 1805,0 m² 
- koryto wykonane mechanicznie o głębokości 30 cm na poszerzeniach jezdni – 132,0 m² 
- koryto wykonane mechanicznie o głębokości 30 cm – 2496,0 m² 
- odwiezienie nadmiaru gruntu z korytowania  -  338,50+1149,4=1487,90 m³ 
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Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego, 
- mechaniczne zagęszczenie podłoŜa, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 

obciąŜenie płytą.  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podanych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty 

budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. 
GDDP, Warszawa, 1992, wydanie I. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 
Transprojekt Warszawa. 
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy z tłucznia kamiennego w ramach zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 
(3296 D) Kocioł - Taszów. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
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Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie l. l 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z tłucznia kamiennego: 
- wykonanie warstwy dolnej grubości 20 cm  w tym zjazdy – 2944,0 m2  
- wykonanie warstwy górnej o grubości 10 cm – 1148,0 m2  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 

warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
 
1.4.2. Kruszywo wg wymagań normy PN-B-11112 luty 1996. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami (w 

szczególności PN-84/S-96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego") oraz ST D-00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
 

Materiałem do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego jest kruszywo łamane uzyskane w 
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być 
jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.1. Do wykonania podbudowy naleŜy stosować materiały wg normy PN-B-11112 luty 1996. 

- kruszywo grube - tłuczeń 31,5/63 mm  
- kruszywo drobne do klinowania - klinice 4/20 

 
2.2. Jakość kruszywa winna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 luty 1996: 

- klasy co najmniej II - dla ruchu cięŜkiego, 
- klasy co najmniej III - przy ruchu mniejszym od cięŜkiego. 

 
Do jednowarstwowej podbudowy i warstw górnych naleŜy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2, a do 

warstw dolnych gatunku co najmniej 3. 
 
2.3. Wymagania dotyczące tłucznia i klińca do podbudów z tłucznia kamiennego. 
 
Tab. l 

LP. WŁAŚCIWOŚCI 
RUCH 

CIĘśKI I CIĘśKI 

RUCH MNIEJSZY 
OD 

CIĘśKIEGO 
l. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ścieralność w bębnie Los Angeles wg 
PN-79/B-06714/42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niŜ 

 
 
 
 

35 
40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
50 
 
 

35 
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2. 
 
 
 

Nasiąkliwość, wg PN-77/B-06714/18 % nie więcej niŜ: 
a) dla kruszywa za skał magmowych i przeobraŜonych 
 
b) dla kruszyw ze skał osadowych ubytku 

 
2 0 

 
3,0 

 
3,0 

 
5,0 

3. 
 
 
 

Odporność na działanie mrozu, wg 
PN-78/B-06714/19 % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4. 
 
 
 
 
 

Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-78/B-06714/19 
i PN-B-11112 luty 1996, % ubytku masy, nie więcej 
niŜ: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada się 

 
 
 

nie bada się 
nie bada się 

 
 
2.4. Wymagania dotyczące tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy tłuczniowej. 
 
Tab.2. 

LP. WŁAŚCIWOŚCI 

PODBUDOWA 
JEDNOWARSTWOWA 

LUB WARSTWA 
GÓRNA PODBUDOWY 

ZASADNICZEJ 

WARSTWA DOLNA 
PODBUDOWY 
ZASADNICZEJ 

l. 
 
 
 
 
 
 

Uziamienie wg PN-91/B-06714/15 
a) zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 mm, odsianych 

na mokro, nie więcej niŜ:  
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, %, nie więcej niŜ: - w 
tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziama, %, nie więcej niŜ: - w tłuczniu i w 
klińcu 
d) zawartość nadziama, % masy, nie więcej niŜ: - w 
tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 

75 
 

15 
 

15 

 
 
 
4 
5 
 

65 
 

25 
 

20 
2. 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-77/B-06714/12, 
%, nie więcej niŜ: - w tłuczniu i klińcu 
 

0,2 
 

0,3 
 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16, %, 
nie więcej niŜ: - w tłuczniu 
- w klińcu 

40 
nie bada się 

45 
nie bada się 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg 
PN-78/B-06714/26: - w tłuczniu i klińcu 

barwa cieczy nie ciemniejsza niŜ 
wzorcowa 

 
 
 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Rozścielenie tłucznia dla warstwy podbudowy tłuczniowej wykonywane będzie równiarką lub układarką 

kruszywa. Zastosowany sprzęt mechaniczny do rozścielenia tłucznia powinien być sprawny technicznie i 
zyskać akceptację Insp.N.  

 
3.2. Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej wykonane będzie walcem gładkim stalowym, wibracyjnym, 

dwuwałowym, cięŜkim. Stosowane walce muszą być wyposaŜone w: 
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- system zwilŜania wałów przy uŜyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania się klińca otoczonego 
bitumem podczas klinowania, 

- wskaźniki amplitudy i częstotliwości drgań oraz siły wymuszającej (dla walców wibracyjnych), 
- balast umoŜliwiający zmianę obciąŜenia jeśli to było przewidziane przez producenta sprzętu. 

 
3.3. Układarką - do rozścielenia mieszanki klinującej na wykonaną podbudowę tłuczniową. 
 
3.4. Podbudowa tłuczniowa w miejscach rozbiórki istniejącej nawierzchni (pod budowę przepustów) wykonana 

będzie ręcznie z zagęszczeniem płytą wibracyjną. 
 
 
 
4. TRANSPORT. 
 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłoŜu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie 
dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki 
z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułoŜona będzie na wcześniej przygotowanej warstwie 
odcinającej. 
 
5.2.1. Przygotowanie podłoŜa. 
 

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa naleŜy wcześniej wykonaną warstwę odcinającą oczyścić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D.04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych". 
 
5.2.2. Dowóz zakupionego tłucznia na miejsce wbudowania. 
 

Tłuczeń przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112 luty 
1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być 
zaakceptowane przez InŜyniera. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem 
samowyładowczym. 
 
5.2.3. Rozścielenie warstwy tłucznia. 
 

Rozścielenia tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie przy uŜyciu równiarki lub 
układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie cząstek 
podłoŜa do warstw wyŜej leŜących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 30 cm wykonywane będą w dwóch 
warstwach - dolna warstwa 20 cm, górna 10 cm. Rozścielenia warstw tłucznia w miejscach rozbiórki istniejącej 
nawierzchni (budowa przepustów) nastąpi ręcznie. 
 
5.2.4. Zagęszczenie rozścielonej warstwy podbudowy z tłucznia. 
 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym, cięŜkim. 
Wałowanie naleŜy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 
- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca w zaleŜności od szerokości 

zagęszczanego pasa roboczego, grubości wałowanej warstwy, 
- zagęszczanie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, " najeŜdŜać na wałowaną warstwę kołem 

napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, na 
odcinku juŜ zagęszczonym, 
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- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i 4-6 km/h w dalszej 
fazie wałowania, 

- wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, naleŜy rozpocząć od dolnej 
krawędzi ku górze, 

- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz; zagęszczenie 
podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy uŜyciu płyty wibracyjnej. 5.2.5. Efekt końcowy 
zagęszczonej warstwy podbudowy tłuczniowej. 

 
A. Podbudowa z tłucznia po zawałowaniu powinna osiągnąć wymaganą nośność w zaleŜności od kategorii 

ruchu. 
 

MINIMALNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA MIERZONY PRZY 
UśYCIU PŁYTY O ŚREDNICY 30 CM (MPA) KATEGORIA RUCHU 

PIERWOTNY Wtórny 

Ruch średni 100 170 

Ruch cięŜki i bardzo cięŜki 100 200 

 
B. Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem – w dokumentacji projektowej 

przewidziano szerokość podbudowy 1,0 m. Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych 
w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ±5 cm. 

C. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny róŜnić się od projektowanych o więcej niŜ 2 cm. 
D. Tolerancja równości w kierunku podłuŜnym i spadków poprzecznych podbudowy tłuczniowej w stosunku do 

projektu: 
- równość w kierunku podłuŜnym - górna warstwa podbudowy 15 mm, dolna warstwa podbudowy 20 mm, 

- spadki poprzeczne - górna warstwa podbudowy 0,5%, dolna warstwa podbudowy 1,0%. 
 
5.2.6. Klinowanie podbudowy z tłucznia. 
 

Po przewałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu 
zaklinowania kruszywa grubego przy uŜyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co najmniej 18 kg/cm2, 
albo płytową zagęszczarką wibracyjną o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cm2. Grubość warstwy 
luźnego kruszywa drobnego musi być taka, aby uzyskać klinowanie warstwy kruszywa grubego. Po 
zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnię 3,6 mm. Następnie warstwa powinna być przewałowana walcem 
statycznym gładkim o masie jednostkowej nie mniejszej niŜ 50 kg/cm2 lub walcem ogumionym w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. 
 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać ich wyniki Ins.N. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Ins.N. według zasad określonych w niniejszej ST punkt 2.1. i 
2.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
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Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego. 
Tab.3 

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE BADAŃ MINIMALNA LICZBA BADA Ń NA 
DZIENNEJ DZIAŁCE ROBOCZEJ 

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA 
PODBUDOWY PRZYPADAJĄCA 

NA L BADANIE (M2) 

l 2 3 4 
l. Uziarnienie kruszywa 

 2. Zawartość zanieczyszczeń obcych 
w kruszywie 

3. Zawartość ziaren nieforemnych w 
kruszywie 

2 600 

4. Ścieralność kruszywa 

5. Nasiąkliwość kruszywa 

6. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych 

7. Odporność kruszywa na działanie 
mrozu 

6000 i przy kaŜdej zmianie źródła pobierania materiałów 

 
6.3.1. Badania własności kruszywa. 
 

W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy oraz 
w punkcie 2.1. i 2.2. niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych będą 
przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla kaŜdej dziennej działki roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 600 m2 warstwy. Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w 
obecności Insp.N. Wyniki badań muszą być na bieŜąco przekazywane Insp.N. Badania pełne naleŜy wykonać 
takŜe w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Ins.N.  
 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy. 
 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy. 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WŁAŚCIWOŚCI 
LICZNOŚĆ PRÓBEK LUB 

POMIARÓW 

METODA POBIERANIA 
PRÓBKI LUB 

WYZNACZANIA MIEJSCA 
POMIARU 

l 2 3 4 

l. Grubość warstwy i konstrukcji jezdni co najmniej 2 pomiary 
w róŜnych miejscach 

Losowo 

2. Szerokość warstwy co najmniej 2 pomiary 
w róŜnych miejscach 

Losowo 

3. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni Wszystkie punkty 
charakterystyczne 
niwelety co 20m 

wg projektu 

4. Równość podłuŜna i poprzeczna Wszystkie punkty 
charakterystyczne 
niwelety co 20m 

Losowo 

5. Spadki poprzeczne: a) na odcinkach prostych 
b)na odcinkach łukowych 

co najmniej w 10 
miejscach 

co najmniej w 5 
miejscach kaŜdego 

łuku 

Losowo 
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6. Nośność - oznaczenie modułu odkształcenia 
płytą naciskową 
ewentualnie - wyznaczenie ugięć 

w dwóch przekrojach 
co najmniej w 20 

punktach 

wgBN-64/8931-02 
wgBN-70/8931-06 

 
6.4.1. Grubość warstwy. 
 

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych 
losowo. 
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z tłucznia nie powinno 
przekraczać: 
- dla podbudowy zasadniczej:       ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej:     +10%, -15% 
 
6.4.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciąŜeń płytowych. 
 

NaleŜy wykonać pomiary nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa według metody obciąŜeń 
płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02. Wyznaczenie ugięć wg BN-70/8931-06. 
 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy. 
 
a) Równość podbudowy 
 

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi kaŜdego pada 
ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. Nierówności 
podbudowy nie powinny przekraczać: 
- 12 mm   - dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm   - dla podbudowy pomocniczej. 
 
b) Spadki poprzeczne podbudowy 
 

Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
c) Rzędne podbudowy 
 

Rzędne naleŜy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowymi nie powinny przekraczać +lcm i -2cm. 
 
d) Ukształtowanie osi podbudowy 
 

Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100 m. Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±5cm. 
 
e) Szerokość podbudowy 
 

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm, z 
tym, Ŝe na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru jest l m2 ułoŜonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z tłucznia. Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za m2 ułoŜonej i 
zagęszczonej warstwy podbudowy z tłucznia zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, atestem 
producenta materiałów i oceną jakości wykonania robót. Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
- wykonanie warstwy dolnej grubości 20 cm z tłucznia 25/63 mm - 2944,0 m2  
- wykonanie warstwy górnej o grubości 10 cm z tłucznia 25/63 mm - 1148,0 m2  

- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem 25/6 mm na chodnikach  
  grubość 10 cm – 266,60 m³ 
-  wykonanie warstwy wzmacniającej podbudowę z mieszanki kamiennej 0-31 mm na jezdni i chodnikach    
o grubości 10 cm – 519,80 m³ 
- skropienie podbudowy asfaltem drogowym – 24196,0 m² 
Cena 1m2 obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoŜa, 
- zakup materiałów, 
- dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania, 
- rozłoŜenie kruszywa, 
- zakup i dostarczenie wody, 
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem i polaniem wodą, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
- dostarczenie sprzętu na miejsce budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. 
Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. PN-B-11112 luty 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane 
do nawierzchni drogowych. PN-91/B-06714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. PN-77/B-06714/17 Kruszywo 
mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpomości metodą 
bezwzględną. PN-78/B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
BN-77/7931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 
i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z betonu w ramach zadania obejmującego przebudowę 
drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania  specyfikacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zastosowaniem betonu do wykonywania podbudów. 
 Podbudowę z betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 
 - podbudowę zasadniczą. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu 
wytrzymałości na ściskanie 10 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 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga 
wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach 10 MPa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
 NaleŜy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17] klasy 32,5. 
 Za zgodą Insp.N. moŜna stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach 
zgodnych z PN-B-19701 [17]. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ: ≤ 10 

 
 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go 
stosować za zgodą Insp.N. tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 
2.3. Kruszywo 
 Do wykonania mieszanki betonwej naleŜy stosować: 
− Ŝwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14], 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

94

− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15], 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na 
rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. 
Tablica  2.   Wartości   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   według 
       PN-S-96013 [22] 

Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
 
 
 

 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do betonu od 0 do 31,5 mm. 
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu od 0 do 63 mm. 
 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
 Kruszywo ŜuŜlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37 
[12] i Ŝelazawy według PN-B-06714-39 [13]. 

Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniŜej 0,063 
mm, %, nie więcej niŜ: 4 

PN-B-06714-13 
[5] 

2 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

barwa 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 
[10] 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niŜ: 0,5 

PN-B-06714-12 
[4] 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 
metodzie bezpośredniej, %, nie więcej niŜ: 10 

PN-B-06714-19 
[9] 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od                 
2 mm, %, nie więcej niŜ: 5 

PN-B-06714-18 
[8] 

6 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej 
niŜ: 

30 
PN-B-06714-16 

[7] 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %, nie więcej niŜ: 1 

PN-B-06714-28 
[11] 

 
2.4. Woda 
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy 
naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie moŜe być uŜyta do momentu 
jej przebadania zgodnie z wyŜej podaną normą. 
2.5. Beton 
2.5.1. Wymagania dla betonu 

 Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 
MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 
[22] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 
MPa 

10,0 PN-S-96013  
[22] 
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3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niŜ: 7 PN-B-06250 [3] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej niŜ: 

30 PN-S-96014 
[23] 

 
2.5.2. Skład betonu 

 Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w tablicy 
4. 
 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 
130 kg/m3. 
 Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3. 
 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duŜy cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

2.5.3. Projektowanie betonu 

 Projekt składu betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. 
 Projekt składu betonu powinien zawierać: 
a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1], 
b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19], 
c) wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości, określone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3), 
d) skład betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22], 
f) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3], 
g) wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23]. 
2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 
 Do pielęgnacji podbudowy z betonu mogą być stosowane: 
− emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26], 
− preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z betonu 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące 
tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 
0,5%, woda ± 2%. Insp.N. Ŝynier moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, 
− walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania 
− 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem naleŜy 
przewozić cementowozami, natomiast cement workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

97

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Podbudowa z betonu nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniŜej 5oC 
oraz wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać produkcji 
mieszanki betonowej, jeŜeli prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 2oC w 
czasie najbliŜszych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” lub ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowę z betonu naleŜy układać na wilgotnym podłoŜu. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami ST D-
01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”. 
 JeŜeli warstwa betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy naleŜy ustawić 
na podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według 
dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej 
w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn uŜytych do wykonania warstwy podbudowy. 
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej naleŜy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
 Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, moŜe odbywać się tylko w wyjątkowych 
wypadkach, określonych w ST, za zgodą Insp.N. 
 Podbudowy z chudego 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 moŜna przystąpić 
najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Insp.N. 
 Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami 
podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, 
częściowo nakładającymi się, w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie 
wałowania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez 
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo 
przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duŜego, II-ga metoda 
oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
 Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
5.6. Spoiny robocze 
 Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę moŜliwości unikać podłuŜnych spoin 
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 
 W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa podbudowy, naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez 
prowadnic w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej 
wodą naleŜy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę 
roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance 
moŜna odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 
 JeŜeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

98

5.7. Nacinanie szczelin 
 Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej 
wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 35% jej 
grubości. 
 W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości  (wg tablicy 4) i 
spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie szczelin 
pozornych jest konieczne. 
 Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te naleŜy wyciąć 
tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 
 Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niŜ od 1,5 do 1,0. 
5.8. Pielęgnacja podbudowy 
 Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja 
powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład co najmniej 30 

cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po 
uzyskaniu akceptacji Insp.N. 
 Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a 
po tym czasie ewentualny ruch budowlany moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera.  
5.9. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących 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, 
jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Insp.N. w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  pkt 2.2 i 2.3 
niniejszych specyfikacji. 
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 chudego betonu 
podano w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
                 z chudego betonu 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 

dowy na jedno 
badanie  

1 
2 
3 
4 

Wilgotność mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Grubość podbudowy 

 

2 

 

600 m2 

5 Badanie właściwości kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 
Dla kaŜdej partii kruszywa             

i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

6 Wytrzymałość na ściskanie 
po   7 dniach 
po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 

400 m2 

7 Badanie cementu dla kaŜdej partii 
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8 Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 

9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 

10 Mrozoodporność i na zlecenie Inspektora 

 
6.3.2. Wilgotność mieszanki 

 Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z betonu 

 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niŜ 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] (metoda II). 

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 

 Próbki do badań naleŜy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 
Badanie naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2. 

6.3.5. Grubość warstwy podbudowy 

 Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić 
się od grubości projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 

6.3.6. Badania kruszywa 

 Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaŜdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3. 

6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki 
do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeŜo rozłoŜonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk 
naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [22]. Trzy próbki naleŜy badać po 7 dniach i 
trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w pkt 2.5 tablica 4. 

6.3.8. Badania cementu 

 Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2.2 tablica 1. 

6.3.9. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19]. 

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

 Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-
06250 [3]. 
 Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z betonu 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
    betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 
m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

100

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

6 Ukształtowanie osi w planie Co 25 m,  

7 Grubość podbudowy 
w 3 punktach,  

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą , zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[25].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
-   9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy wykonać: 
− podbudowę z betonu B 10 grubość 20 cm pod jezdnię – 1003,0 m² 
− podbudowę z betonu B 10 grubość 10 cm na chodnikach – 657,0 m² 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z  betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
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− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 

− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

pyłów mineralnych 
  6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
  7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  9.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

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

zanieczyszczeń organicznych 
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

Ŝelazawego 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; Ŝwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
17. PN-B-19701 Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ŜuŜla 

wielkopiecowego kawałkowego 
19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i 

uŜytkowych oraz metod badań 
 

22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania i badania 

23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i 
badania 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 
związanych z ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 0/20 mm o strukturze częściowo zamkniętej i 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12 o uziarnieniu ciągłym i o strukturze zamkniętej w ramach zadania 
obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakt zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 
ścieralnej o uziarnieniu 0/12 mm i wiąŜącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm o strukturze częściowo 
zamkniętej odpowiadającego wymaganiom podanym w zeszycie IBDiM Nr 48/95 wyd. 2 uzupełnione i 
obejmują: 
      - ułoŜenie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego na jezdni drogi, parkingach, mijankach – grubość 4 cm 

- ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni drogi, parkingach i mijankach– grubość 4 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w ST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót podana w ST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kruszywo 
 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się 
kruszywo łamane wg PN-87/B-01 100. Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej 
ST. 
 
2.1.1. Kruszywo łamane - grysy i klińce. 
 

Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego przedstawiają tablice l i 2. 
 

 
Tablica l. Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego. 
 

Lp. Właściwości Ruch cięŜki 
l. Ścieralność w bębnie kulowym:  
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 a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ:  
- w grysie  
- w klińcu 
b)   po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku 

masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ 

 
35 
40 
 

35 
2. 
 

Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niŜ:  
a) dla kruszywa za skał magmowych i przeobraŜonych 
- frakcja 4 – 6,3 mm 
- frakcja powyŜe j 6,3 mm 
b) dla kruszyw ze skał osadowych ubytku 

 
 

2,0 
2,0 
3,0 

3 Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych, 
b) dla kruszyw ze skał osadowych obrotów 

 
5,0 
5,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, 
% ubytku masy, nie więcej niŜ: 

 
10 

 
Tablica 2. Wymagania dla klińca i grysu. 

Kategoria ruchu cięŜki 
Lp. Właściwości 

kliniec grys 
l 2 3 4 

l. 
 
 
 

Skład ziarnowy: 
a) zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 mm, 
odsianych na mokro, dla frakcji, % masy , nie więcej 
niŜ: 
- w klińcu 4,0 - 20,0 mm 
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 

 
 
 
 

4,0 
 

 
 
 
 
 

2,5 
4,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, 
nie mniej niŜ: 
- w klińcu 12,8 - 31,5 mm 
- w klińcu 4,0 - 12,8 mm 
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 
c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy nie więcej 
niŜ: 
- w klińcu 12,8 - 31,5 mm 
-w klińcu 4,0- 12,8 mm 
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 
d) zawartość nadziama, % masy, nie więcej niŜ: 

 
 

85 
80 
 
 
 
 

10 
15 
 
 

10 

 
 
 
 

85 
80 
 
 
 
 

15 
10 
 

2. 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej 
niŜ: 

0,1 0,2 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, % masy, nie więcej niŜ: nie bada się 30 
4. 
 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy: Nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 
wgPN-78/8-06714 

 
2.1.2. Kruszywa łamane - miał, piasek, kruszywo drobne granulowane. 
 
Wymagania dla miału, piasku i kruszywa drobnego granulowanego podano w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Wymagania dla miału, piasku i kruszywa drobnego granulowanego. 
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Wymagania 

Lp. Właściwości 
miał 

piasek 
łamany 

kruszywo 
granulowane 

l. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie 
więcej niŜ: 

0,5 0,1 0,1 

2. 
 

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niŜ:  
a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni  
b) dla kruszywa z wapieni 

 
20  
20 
 

 
65  
40 
 

 
65  
40 
 

3. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy 

nie ciemniejsza niŜ wzorcowa wg PN-
78/B-06714 

4. Zawartość nadziama, % masy, nie więcej niŜ: 20 15 15 

5. Zawartość frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy, powyŜej: - - 15 

 
2.1.3. Kruszywo naturalne. 
 

Kruszywo naturalne: Ŝwir mieszanka kruszywa naturalnego, Ŝwiry kruszone, piasek. Wymagania dla 
kruszywa naturalnego podano w tablicach 4,5.  

Tablica 4. Wymagania dla kruszywa naturalnego i Ŝwiru. 
 

Lp. 
 

Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

Kruszywo w 
mieszance warstwa 

ścieralna 
l. Zanieczyszczenia obce, % masy, nie więcej niŜ: 0,3 

 
2. Zanieczyszczenia organiczne. Barwa cieczy na badanym kruszywie nie 

powinna być ciemniejsza niŜ barwa nr 2 wg PN-78/B-06714 
2 
 

3. Podziamo w Ŝwirze, % masy, nie więcej niŜ: 15 
 

4. Nadziamo, % masy, nie więcej niŜ: 10 
 

5. Ziarna wydłuŜone i płaskie, % masy, nie więcej niŜ: 35 
 

6. Wskaźnik piaskowy, powyŜej: 60 
 

7. Ziarna słabe i zwietrzałe, % masy, nie więcej niŜ 15 
 

8. Nasiąkliwość, % masy, nie więcej niŜ: 4 
 

9. Odporność na działanie mrozu, strata masy, % nie więcej niŜ: 10 
 

 
 
Tablica 5. Wymagania dla Ŝwirów kruszony. 

Kategoria ruchu Lp. Właściwości 
cięŜki 

l. Ścieralność w bębnie kulowym: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w odniesieniu do ubytku 
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ: 

 
35 
 

35 

2. Nasiąkliwość, w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niŜ: 3,0 

3. Mrozoodpomość, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 5 

4. 
 

Zawartość ziaren przekruszonych, % masy, nie więcej niŜ 
 

60 
 

5. 
 

Ziarna mniejsze niŜ 0,075 mm odsiane na mokro, % masy, nie więcej 
niŜ: 

2,5 
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6. Zawartość frakcji podstawowej łącznie, % masy, nie mniej niŜ: 
a) dla frakcji 2,0 – 6,3 mm 
b) dla frakcji powyŜej 6,3 mm 

 
75 
80 

 
 
 
2.2. Dostawa kruszywa. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz 
wykonywania zgodnie z ustaloną PZJ częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. Wyniki tych badań, 
naleŜy przekazywać w określonym trybie Insp.N. Pochodzenie materiału i jego jakość, powinny być wcześniej 
zaaprobowane przez Insp.N. Poszczególne asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość 
i częstotliwość dostaw, powinny zapewniać zgromadzenie na składowiskach odpowiednich zapasów a 
mianowicie: 
- 50% potrzebnych materiałów na realizację zadania, przed rozpoczęciem robót, 
- zapasów wystarczających na 15 dniową produkcję w trakcie robót. 
Transport i składowanie kruszyw powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na 
składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i 
środków transportu. Kruszywo naleŜy składować oddzielnie według przewidzianych w recepturach 
asortymentów i frakcji oraz w zasiekach, uniemoŜliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby 
frakcje drobne, poniŜej 4 mm były chronione przed opadami - plandekami lub przez zadaszenie. PodłoŜe 
składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
2.3. Wypełniacz. 
 
2.3.1. Wymagania dla kruszywa. 
 

Przewiduje się uŜycie wyłącznie wypełniacza wapiennego. Wypełniacz powinien spełniać następujące 
wymagania: 
- zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm > 100%, 
- zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm > 80%, 
- wilgotność <1,0%, 
- zawartość węglanu wapnia nie mniej niŜ 90%. 
 
 
2.3.2. Dostawy wypełniacza. 
 
Zasady dostaw i badań jakościowych jak w p. 2.2. 
 
2.3.3. Transport i przechowywanie wypełniacza. 
 

Transport i przechowywanie wypełniacza, muszą odbywać się w sposób chroniący go przed 
zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje się transport wypełniacza luzem w cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich i jego przechowywania w silosach stalowych. Objętość 
silosów, powinna umoŜliwi ć jednoczesne przechowywanie wypełniacza dla 15 dniowej produkcji mieszanki 
mineralno-bitumicznej. 
 
2.4. Lepiszcza. 
 
2.4.1. Asfalt. 
 

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje się zastosować jako lepiszcza - asfaltu 
drogowego D50. 
 
Podstawowe wymagania dla asfaltu. 

Wymagania wg Metoda 
Lp. Cechy asfaltu 

PN-65/C-96170 badań wg 
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l. Penetracja w temp 25° 45-60 PN-84/C-04134 
2. Temperatura łamliwości °C nie wyŜsza niŜ -6 PN-89/C-04130 
3. Temperatura mięknienia °C 42-57 PN-73/C-04021 

4. Temperatura zapłonu °C nie niŜsza niŜ 220 PN-82/C-04008 

5. 
Ciągliwość, cm, nie mniej niŜ - w temperaturze 15°C - w 
temperaturze 25°C 

20 100 PN-85/C-04132 

6. Odparowalność % masy, nie więcej niŜ 1,0 BN-70/0537-04 

7. Spadek penetracji %, po odparowaniu w 163°C, nie więcej 
niŜ 

40 PN-89/C-04130 

8. 
Temperatura łamliwości po odparowaniu w 163°C, nie 
wyŜsza niŜ 

-4 PN-89/C-04130 

9. Zawartość parafiny, % masy nie więcej niŜ 2,0 PN-91/C-04109 

10. 
Zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy, nie 
więcej niŜ 

0,1 PN-83/C-04523 

 
2.4.2. Dostawy lepiszcza 
 

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawcą (producentem) zasady jakościowego 
odbioru lepiszcza, powinny być akceptowane przez Insp.N. Zabrania się stosowania do tego samego 
asortymentu robót, lepiszczy pochodzących od róŜnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza 
w trakcie trwania robót, wymaga zgody Insp.N. oraz sprawdzenia receptury na mieszankę mineralno-
bitumiczną. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna gwarantować ciągłość produkcji. 
 
2.4.3. Transport i przechowywanie lepiszcza. 
 

Lepiszcza naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i zawory spustowe. Transport lepiszczy na zimno, powinien odbywać się 
w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Lepiszcza 
naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych, wyposaŜonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed 
dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych lub 
betonowych, przy spełnieniu tych samych warunków. Ogólna objętość zbiorników, powinna umoŜliwiać 
magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15 dniowej produkcji otaczarki. Warunki przechowywania nie mogą 
powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenie jego jakości. Zabrania się podgrzewania zbiorników na lepiszcze, 
bezpośrednio płomieniem. 
 
2.5, Środek adhezyjny. 
 
2.5.1. Wymagania dla „Teraminu" 
- przyczepność do kruszywa asfaltu za środkiem adhezyjnym 75%, 
- wzrost przyczepności w porównaniu z asfaltem wyjściowym - dla bazaltu 20%, 
- zasadowość nie więcej niŜ 0,5, 
- zawartość substancji katioaktywnych nie mniej niŜ 50%. 
 
2.5.2. Warunki stosowania środka adhezyjnego. 
 

Środek powinien być dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika, wprowadzającego 
środek do lepiszcza, bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku otaczarki. Instalacja dozująca, 
powinna posiadać skuteczny układ wstępnego podgrzewania środka adhezyjnego z zapewnieniem 
termostatowania. 
 
2.5.1. Opakowanie, transport i przechowywanie „Teraminu”. 
 

„Teramin” winien być pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo cysterny. „Teramin” naleŜy 
przewozić w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportowymi lub w autocysternach. Środek 
naleŜy przechowywać w temperaturze nie wyŜszej niŜ 40°C, w miejscu osłoniętym od napromieniowania 
słonecznego pod zadaszeniem w zamkniętych opakowaniach. „Termin" moŜe być przechowywany przez 18 
miesięcy od daty produkcji. 2.6. Kontrola jakości materiałów Badania podstawowych cech dostarczonych 
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materiałów prowadzi Wykonawca. PoniŜej podaje się minimalny zakres badań oraz ich minimalną częstotliwość 
akceptowaną przez Zamawiającego Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi 
Wykonawca. PoniŜej podaje się minimalny zakres badań oraz ich minimalną częstotliwość akceptowaną przez 
Insp.N. 

 
2.6.1. Kruszywa. 

Maksymalna liczba Mg, przypadająca na jedno badanie laboratoryjne. 
 

Rodzaj badania 
kruszywo 

granulowane 
wypełniacz 

 

Uziarnienie 500 50 

Zawartość ziarna <0,075 mm 500  
Wskaźnik piaskowy 500  

Kształt ziaren 500  
Zawartość ziaren przekruszonych   

Ścieralność w bębnie kulowym 1000  
  

Badania pełne lub półpełne na etapie akceptacji materiału do robót, wykonuje laboratorium wskazane 
przez Insp.N. na koszt Wykonawcy. 
 
2.6.2. Lepiszcza 
 

Rodzaj badania asfalt D50 

Penetracja 50 
Temperatura mięknienia 50 

 
3.SPRZĘT. 
 
3.1. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej. 
 

Otaczarnia nie moŜe zakłócić warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, 
zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm. Wydajność wytwórni musi zapewnić 
zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. Wytwórnia musi posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące 
właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie 
powinno odbywać się przy uŜyciu wagi sterowanej automatycznie. 
 
3.2. Układanie mieszanki moŜe odbywać się jedynie przy uŜyciu mechanicznej układarki o wydajności 

skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposaŜenie: 
- automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie warstwy zgodnie z załoŜoną niweletą oraz grubością, 
- elementy wibrujące (nóŜ i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i 
amplitudy drgań, 
- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

 
3.3. Do zagęszczania mieszanki naleŜy zastosować zestaw walców wybranych z następujących typów: 

- walec gładki stalowy statyczny dwuwałowy - lekki lub średni, 
- walec gładki, stalowy statyczny trzywałowy - średni, 
- walec gładki, stalowy statyczny wibracyjny - lekki lub średni, 
- walec ogumiony średni lub cięŜki o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
- walec mieszany z jedną osią gładką wibracyjną a drugą ogumioną, 

Wybór rodzaju walców do zagęszczenia pozostawia się Wykonawcy w zaleŜności od jego moŜliwości 
oraz grubości warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju mieszanki i wielkości godzinnej 
produkcji otaczarki. W kaŜdym przypadku zostanie uŜyty walec ogumiony lub mieszany. Efekty osiągane 
proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na odcinku próbnym przed dopuszczenie 
do bezpośredniego wykonawstwa. 
 
3.4. UŜyty przez Wykonawcę sprzęt musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptacje Insp.N. 
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4. TRANSPORT. 
 

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
- do transportu mieszanki moŜna uŜywać wyłącznie samochodów samowyładowczych, 
- czas transportu nie moŜe przekraczać jednej godziny, 
- samochody powinny charakteryzować się duŜą pojemnością, tj. min. 10 Mg, 
- powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem naleŜy spryskać w niezbędnej ilości środkiem 

zapobiegającym przyklejeniu się mieszanki, 
- samochody muszą być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu, 
- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 
rozładunku, kiedy to układarką pcha przed sobą wywrotkę. Zaleca się stosowanie samochodów z podwójnymi 
ściankami skrzyni, wyposaŜonej w system grzewczy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
 
5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 
 
a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawca, który przedstawi je Insp.N. do zatwierdzenia. Receptury 

powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej przez InŜyniera i przy 
wykorzystaniu reprezentowanych próbek tych materiałów. 

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła: 
- załoŜenia materiałowe ujęte w PZJ, 
- wytyczne niniejszej specyfikacji, 
- Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995, 
- normy: 
- PN-74/S-96022 Nawierzchnie z betonu asfaltowego, 
- BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego, 
- wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
 
b) Rodzaje betonów asfaltowych do zaprojektowania 
 

Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów asfaltobetonów: 
- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/12 mm wg tablicy Nr l str. 8 Zeszyt Nr 48 - IBDiM 1995 r. na warstwę 
wiąŜącą i na warstwę ścieralną    -   grubości   4   cm   
 
c) Wymagania dla asfaltobetonów na warstwę ścieralną: 
 

Cechy mechaniczne: 
- stabilność: wg Marshalla w+60°C, nie mniej niŜ 10kN, 
- odkształcenia wg Marshalla 2,5 - 4,0 mm, 
- moduł sztywności wg metody pełzania pod obciąŜeniem statycznym 0,1 MPa, po l h 
+40°C nie mniej niŜ 14 MPa. Cechy fizyczne: 
- zawartość wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0%, 
- stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78 - 86%, 
- nasiąkliwość, nie więcej niŜ 2% objętości 
 
Uziarnienie. 

 
Krzywe przesiewu zaprojektowanej mieszanki mineralnej, powinny mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia, przedstawione w p. 5.2.1. 
 
Zawartość lepiszcza 
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NaleŜy przyjąć procedurę dwuetapowego ustalenia właściwej ilości lepiszcza. W pierwszej fazie, naleŜy 
zaprojektować mieszankę mineralną wg zasad normy PN-74/S-96022, przyjmując uziarnienie mieszanki 
odpowiednio do wartości granicznych podanych w p.5.2. NaleŜy wykonać pięć lub sześć próbek betonu 
asfaltowego, po trzy próbki w kaŜdej serii, do badań wg metody Marshalla, przy czym zawartość asfaltu w 
poszczególnych seriach nie powinna być zróŜnicowana więcej niŜ o 0,5%. NaleŜy oznaczyć: 
- gęstość pozorną, 
- stabilność, 
- osiadanie, 
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance, 
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance wypełnionej asfaltem. 
Na bazie tych badań, naleŜy wstępnie ustalić optymalną ilość asfaltu w mieszance. NaleŜy sporządzić ponadto 
cztery serie próbek do badań wg metody pełzania, przy czym zawartość asfaltu w poszczególnych seriach 
powinna być równa: 
- ilości optymalnej oznaczonej wg metody Marshalla, 
- ilości optymalnej zmniejszonej o 0,3% bezwzgl., 
- ilości optymalnej zwiększonej o 0,3% bezwzgl., 
- ilości optymalnej zwiększonej o 0,6% bezwzgl. 
NaleŜy oznaczać osiadanie i obliczyć moduł sztywności oraz sporządzić wykres zaleŜności modułu sztywności 
od zwartości lepiszcza. Optymalną zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym naleŜy ustalić ostatecznie na 
podstawie ww. wykresu, przy czym naleŜy stosować się do następujących kryteriów: 
- bez względu na wartość modułu, ilość optymalna nie moŜe być mniejsze od obliczonej na podstawie badania 

wg metody Marshalla, 
- ilość optymalną lepiszcza, moŜna zwiększyć w porównaniu do ilości obliczonej na podstawie badań wg 

metody Marshalla, o taką wartość, która nie powoduje zmniejszenia sztywności mieszanki, więcej niŜ o 15% - 
jednak pod warunkiem, Ŝe wolna przestrzeń i wypełnienie jej lepiszczem, będą mieściły się w zaleconych 
granicach, 

- moduł sztywności z ustaloną ilością optymalną lepiszcza, nie moŜe być mniejsza niŜ HMPa. 
 
Zawartość środka adhezyjnego. 
 

NaleŜy przyjąć zawartość „Teraminu" w ilości 0,5% w stosunku do wagi asfaltu. Zawartość ta winna 
być potwierdzona pozytywnymi wynikami badań odnośnie wzrostu przyczepności asfaltu do kruszywa. 
5.2.2. Wytwarzanie betonów asfaltowych. 
A) Wymagania ogólne. 
 

Wymagania odnośnie lokalizacji wytwórni i warunków prowadzeni produkcji omówiono w punkcie 
3.1. niniejszej procedury. 
 
B) Zarób próbny. 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Insp.N., kontrolną produkcję w 
postaci zarobu próbnego. Otaczarka musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptura roboczą. 
Najpierw zostanie wykonany zarób próbny na sucho, tj. bez udziału lepiszcza, w celu dokonania kontroli 
dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Dopuszczalne 
tolerancje dla kruszywa powinny być zgodne z punktem 5.2.4. niniejszej specyfikacji. Próbkę kruszywa naleŜy 
pobrać poopróŜnieniu zawartości mieszalnika. Po sprawdzeniu składu mieszanki mineralnej, naleŜy wykonać 
pełny zarób próbny z udziałem lepiszcza w ilości przewidzianej w recepturze. Sprawdzenia zawartości lepiszcza 
w mieszance następuje w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. NaleŜy wykonać minimum dwie ekstrakcje 
próbek o masie minimum 500 gramów kaŜda. Dopuszczalna tolerancja dla asfaltu zgodnie z punktem 5.2.4. W 
przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych tolerancji, naleŜy dokonać korekty w urządzeniach 
otaczarki i powtórzyć kontrolę zarobu. Pozytywne przeprowadzenie próby, powinno zostać potwierdzone przez 
InŜyniera. 
 
C) Odcinek próbny. 
 

Odcinek próbny naleŜy wykonać w warunkach maksymalnie zbliŜonych do występujących na drodze. 
MoŜna wykorzystać do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe. Odcinek próbny powinien mieć długość 
min. 50 m i musi być tak zaprogramowany, aby ustalić warunki pracy całego zespołu maszyn dla osiągnięcia 
wymaganych parametrów technicznych. Wykonanie odcinka próbnego powinno zostać potwierdzone przez 
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Insp.N. Zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z zaplanowanym schematem przejść walców, 
uwzględniając szerokość pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami zagęszczania: 
- częstotliwość, siły wymuszającej, liczby przejść, prędkości przejazdu.  
 
D) Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego. W czasie kontroli naleŜy: 
- wykonać ekstrakcję przynajmniej dwóch próbek o wadze co najmniej 500 gramów kaŜda, 
- na bazie pobranej mieszanki przygotować dwie serie po trzy próbki (w pewnym odstępie czasu) dla określenia 
średniej gęstości pozornej oraz badania stabilności i odkształcenia metodą Marshalla. 

- kontrolować temperaturę mieszanki w czasie rozkładania i zagęszczania, 
- kontrolować prawidłowość i ilość przywołań, 
- jeśli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gęstości, naleŜy na bieŜąco śledzić zmiany gęstości 

warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub skorygować ilość przywałowań poszczególnych walców, 
- na bieŜąco kontrolować grubość zagęszczonej warstwy, 
- na bieŜąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy, 
- po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia stopnia jej zagęszczenia poprzez 

porównanie gęstości pozornej tych próbek z gęstością pozorną wzorcowych próbek Marshalla, przy czym 
wszystkie badana próbki muszą osiągnąć wymagane zagęszczenie, 

- określić nasiąkliwość, 
- skontrolować grubość na wyciętych próbkach. 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny naleŜy 
powtórzyć, dokonując korekty w załoŜeniach. 
Zamawiający wyznaczy laboratorium sprawujące nadzór nad odcinkiem próbnym. 
 
5.2.3. Produkcja mieszanek. 
 

Produkcja mieszanki moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyraŜeniu zgody przez 
Insp.N. Wykonawca opracuje harmonogram pracy otaczarki, zapewniający ciągłość produkcji i układania 
mieszanki. Bez waŜnej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykonawca nie moŜe rozpocząć produkcji.  
 
A) Przygotowanie mieszanki. 
 

Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowując go na bazie 
receptury laboratoryjnej. SłuŜy on do zaprogramowania nawaŜania poszczególnych 
frakcji kruszywa oraz wypełniacza i lepiszcza. Skład mieszanki naleŜy umieścić na 
tablicy w widocznym miejscu dla operatora i nadzoru. 
Kruszywo musi być suche i sypkie, bez zanieczyszczeń powstałych w czasie transportu 
i składowania. 
Temperatura kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika muszą być ściśle 
przestrzegane i powinny wynosić w stopniach Celsjusza: 
- asfalt D50: 145-165, 
- mieszanka kruszywa z suszarki: 165 - 180. Temperatura gotowej mieszanki powinna wynosić: 145 - 170°C.  
 
B) Dozowanie składników. 
 

Dozowanie powinno odbywać się przy uŜyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza się 
objętościowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania odwaŜaniem składników. NaleŜy 
zagwarantować dozowanie składników z następującą dokładnością: 
- kruszywo ±2,5%, 
- wypełniacz ±1,0% w stosunku do masy zarobu, 
- lepiszcze ±0,3% bezwzględnej zawartości asfaltu przewidzianej w składzie mieszanki w stosunku do masy 
zarobu z dodatkiem środka adhezyjnego. 
 
5.2.4. Mieszanie składników mieszanki. 
 
Do mieszalnika, naleŜy podawać składniki w następującej kolejności: kruszywo grube, kruszywo średnie, 
kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. Mieszanie składników powinno odbywać się do 
chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod względem wyglądu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być 
całkowicie otoczone lepiszczem. Wagę jednego zarobu ustala się tak, aby wykorzystać pojemność mieszalnika. 
Dopuszczalne odchylenia od załoŜonego składu. Dopuszcza się następujące odchylenia od załoŜeń 
produkcyjnych (receptury): 
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- frakcja powyŜej 2 mm ±3%, 
- frakcja poniŜej 0,075 mm ±1,2%, 
- lepiszcze ±0,3%. 
 
 
 
 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki. 
 
A) warunki ogólne. 
 

Układanie mieszanki na warstwę ścieralną powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych tj. przy suchej pogodzie, w temperaturze powyŜej 10°C. Za kaŜdorazową zgodą Insp.N., prace 
mogą być prowadzone w temperaturze powyŜej 5°C. Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu. Prace 
powinny być prowadzone działkami roboczymi o długości minimum 300m. 
 
B) Grubość układanych warstw. 

- beton asfaltowy 0/20 mm na warstwę wyrównawczą  2 cm (50kg/m2) 
 

- beton asfaltowy 0/12 mm na warstwę ścieralną. 4 cm 
 
5.2.6. Układanie. 
 
 

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona 
przy uŜyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed 
przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki naleŜy podgrzać. Układanie mieszanki powinno 
odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. W zasobniku układarki 
powinna znajdować się mieszanka. 
 
5.2.7. Wykonanie złączy. 
 

Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, naleŜy wykonać przez równe obcięcie a 
następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwy przed uszkodzeniem. 
Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, naleŜy wykonać poprzez wcięcie na długość określonej w 
Dokumentacji Projektowej. Złącza podłuŜne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posmarowaniu 
lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm względem siebie. Wymaga 
się, by dzienna działka robocza była wykonana na całej szerokości jezdni. 
 
5.2.8. Zagęszczanie nawierzchni. 
 
A) Ogólne zasady. 
 

NaleŜy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu 
do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić 
nie mniej niŜ: 135°C dla asfaltu D50, Warstwę naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 98%. 
Temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 145 - 120 °C. Zagęszczanie ukończyć w 
ciągu 15 minut. 
 
B) Zagęszczenie mieszanki. 
 

Przy zagęszczeniu mieszanki, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zaleŜności od szerokości 

zagęszczonego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami 
osiągniętymi na odcinku próbnym, 

- zagęszczenie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
- najeŜdŜać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 
- rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, 

podwyŜszając je w miarę wałowania, 
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- manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, na odcinku juŜ zagęszczonym, 
- zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni,                                            
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i w granicach 4-6 km/h 

w dalszej fazie wałowania,                               
- wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, zaleŜy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 
- zabrania się uŜywania walców ogumionych z zuŜytymi lub bieŜnikowymi oponami i nie posiadających 

moŜliwości zmiany ciśnienia 
- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz.                                                                                    
 
5.2.9. Efekt końcowy.                                                                  
 

UłoŜona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 
-jednorodność powierzchni, 
- nasiąkliwość (max 2%), 
- równość - nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 
Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie moŜe przekraczać 15 na l km pasa ruchu oraz  2 na jednym 
hektometrze, 
- grubość warstwy (tolerancja ±5 mm), 
- szerokość warstwy (tolerancja ±5 cm), 
- zawartość wolnych przestrzeni (4,5 - 8%). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Kontrola polega na zgodności z wymaganiami PN -74/S-96022.  
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. Laboratorium 
Wykonawcy musi być wyposaŜone w niezbędną aparaturę umoŜliwiającą przeprowadzenie badań kontrolnych 
przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego 
(badania zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aŜ do badań 
końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 
 
 
 
 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczyć kopie 
raportów dla Insp.N. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości robót.  

 
 
Częstotliwość badań w czasie budowy przedstawiono poniŜej. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

l. Penetracje asfaltu 

2. Własność kruszywa 
dla kaŜdej dostawy 

3. Zawartość asfaltu 

4. Uziamienie mieszanki mineralnej 

5. Stabilność według Marshalla 

Codziennie 
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6. Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 

7. Zagęszczenie warstwy 

8. Zawartość wolnych przestrzeni 

9. Grubość warstwy 

codziennie na dwóch próbkach 

10. 
Ukształtowanie sytuacyjno 
wysokościowe 

Na bieŜąco 

 
 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej. 
 
6.4.1. Równość warstwy ścieralnej. 
 

Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Pomiaru nierówności w kierunku podłuŜnym dokonuje się dla warstwy ścieralnej - planografem w sposób 
ciągły. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrowąłata co 100 metrów. Nierówności dla warstwy 
ścieralnej nie powinny przekraczać 6 mm 
 
6.4.2. Niweleta warstwy ścieralnej. 
 

Niweleta warstwy ścieralnej powinna być zgodna z Dokumentacja Projektową. Tolerancja dla niwelety 
warstwy ścieralnej wynosi ±10 mm. 
 
6.4.3. Szerokość warstwy ścieralnej. 
 

Szerokość warstwy ścieralnej nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±5cm. 
Szerokość warstwy wiąŜącej powinna być większa od szerokości warstwy ścieralnej o co najmniej grubość 
warstwy ścieralnej lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.4.4. Grubość warstwy ścieralnej. 
 

Grubość warstwy ścieralnej Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej 24 godziny po jej wykonaniu, co 
najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na kaŜdej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie 
na kaŜde 600m2. Przed odbiorem nawierzchni, Wykonawca sprawdzi grubość warstwy nawierzchni w obecności 
InŜyniera przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na kaŜde 
1000m2. Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy ±5 mm. 
 
 
6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy wiąŜącej i ścieralnej 
nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. 
Do wycięcia próbek powinno się uŜywać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie 
nienaruszonym. NaleŜy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki 
przy działce dłuŜszej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z 
nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraŜa się w 
procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. Dopuszcza się i inne metody 
badań zagęszczenia po akceptacji ich przez InŜyniera. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy 
ścieralnej  98%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej warstwy ścieralnej i wiąŜącej nawierzchni grubości 4 cm z 
betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w ST D-00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za 1m2 wykonanej warstwy 
ścieralnej i wiąŜącej grubości 4 cm betonu asfaltowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiałów, 
mieszanki i nawierzchni na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy ułoŜyć: 
-  warstwę wiąŜącą z betonu asfaltowego 0/20 mm o grubości 4 cm – 25609,0+396,0=26005,0 m² 
-  warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/12 mm o grubości 4 cm – 26380,0 m2, 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- zakup i dostarczenie mieszanki, 
- wytworzenie betonu asfaltowego na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Insp.N. recepty 
laboratoryjnej, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie bitumem krawędzi urządzeń obcych i oporników, 
- mechaniczne i ręczne rozścielenie warstwy, 
- obcięcie krawędzi nawierzchni, 
-przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-87/B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podział nazwy, określenia. 
PN-B-11112 luty 1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. 
BN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-74/S-96022 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
BN-73/6771-03 Projektowanie mas betonu asfaltowego. 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenie trwałe 
- zeszyt nr 48 IBDiM W-wa 1995. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w 
ramach zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mogą być wykonywane: 
− na odcinkach dróg o duŜych pochyleniach, 
− na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzędowej mogą być stosowane na ulicach i placach o 
charakterze reprezentacyjnym. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Kamienna kostka drogowa 
2.2.1. Klasyfikacja 

 Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki 
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 
[12] 
 W zaleŜności od kształtów rozróŜnia się trzy typy kostki: 
− regularną, 
− rzędową, 
− nieregularną. 
 RozróŜnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 
 W zaleŜności od jakości surowca skalnego uŜytego do wyrobu kostki rozróŜnia się dwie klasy kostki: I, 
II. 
 W zaleŜności od dokładności wykonania rozróŜnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
 W zaleŜności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróŜnia się następujące wielkości (cm): 
− kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 
− kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 
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2.2.2. Wymagania 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobraŜone. Wymagane cechy 
fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 
 i wytrzymałościowe I II według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niŜ 160 120 

PN-B-04110 
[3] 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego,                     
w centymetrach, nie więcej niŜ 0,2 0,4 

PN-B-04111 
[4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
liczba uderzeń, nie mniej niŜ 12 8 

PN-B-04115 
[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niŜ 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamraŜanie nie bada się  całkowita PN-B-04102 [2] 

 
 
2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 

 Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
 Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
 Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 
 
 
  A - normalna    B - łącznikowa 

 
Rysunek 1. 

Kształt kostki 
regularnej 
normalnej i 
łącznikowej 

 Wymaga
nia dotyczące 
wymiarów kostki 

regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku   (cm) 

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,7 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niŜ - - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
nie większa niŜ - - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni dolnej 
(stopki), nie większa niŜ - - - - ± 0,4 nie bada się 
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Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 

 
 Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe 
krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niŜ pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast 
łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 
 Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej 
niŜ pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru 
wysokości kostki (a). 
 Uszkodzenia któregokolwiek z naroŜy kostki gatunku 1 i naroŜy powierzchni górnej (czoła) kostki 
gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 
 Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroŜy nie powinna być większa niŜ 0,6 cm. 

2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 

 Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej 
do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako 
podstawie. 
 Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. 
 Uszkodzenia krawędzi i naroŜy kostki powinny być nie większe niŜ podane dla gatunku 2 i 3 kostki 
regularnej. 
 Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroŜy nie powinna być większa niŜ 0,6 cm. 
 
Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 

 

Wyszczególnienie 
Wielkość 

(cm) 

Dopuszczalne  
odchyłki dla gatunku 

(cm) 

   

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b od 12 
do 24 

od 14 
do 28 

od 16 
do 32 

od 18 
do 36 

- - - 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie 
mniej niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,8 

 
0,7 

 
0,6 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niŜ - - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 
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 Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej 
przedstawia rysunek 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
 Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być 
większe niŜ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
 Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroŜa powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niŜ 0,6 
cm. 

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku   

  

 5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 5 6 8 10 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), w cm, 
nie mniejszy niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła),w cm, nie większe niŜ - - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
w cm, nie większa niŜ - - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego 
krawędzi powierzchni górnej 
(czoła), w stopniach, nie większe 
niŜ 

- - - - ± 6 ± 8 ±10 

 

Odchylenie od równoległości 
płaszczyzny powierzchni dolnej w 
stosunku do górnej, w stopniach, 
nie większe niŜ 

- - - - ± 6 ± 8 ±10 

 

 
2.3. KrawęŜniki 
 KrawęŜniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16]. 
 KrawęŜniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), 
powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. 
 Wykonanie krawęŜników kamiennych powinno odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.02 
„KrawęŜniki kamienne”. 
2.4. Cement 
 Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 
 Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 
2.5. Kruszywo 
 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 
[7]. 
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 Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
 Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-Ŝwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej 
nie moŜe przekraczać 3%, a na podsypkę Ŝwirową - 8%. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
 Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 
2.6. Woda 
 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
 Badania wody naleŜy wykonywać: 
− w przypadku nowego źródła poboru wody, 
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej 
powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty 
technicznej. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
 Kostkę regularną i rzędową naleŜy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułoŜonej warstwie naleŜy bezpośrednio układać następne warstwy. 
 Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych 
powinno być wykonywane bez rzucania. Przy uŜyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe 
powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
 Kostkę regularną i rzędową naleŜy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną moŜna składować w 
pryzmach. 
 Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podbudowy 
 W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie 
z betonu B –10. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom 
norm wymienionych w pkt 2.3. 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub 
wskazaniami Insp.N. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w  ST D-08.01.01 
„KrawęŜniki betonowe  i kamienne”. 
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5.4. Podsypka 
 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej naleŜy stosować podsypkę: 
− podsypka cementowo-Ŝwirowa, cementowo-piaskowa, 
 Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z 
PN-S-96026 [12]. 
 Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
 Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-Ŝwirowej, 
powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie              R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka 
bitumiczno-Ŝwirowa powinna być wykonana ze Ŝwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-96026 [12], 
zmieszanego z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% cięŜaru kruszywa, spełniającą 
wymagania określone w WT.EmA-94 [19]. 
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 

 Kostkę moŜna układać w róŜne desenie: 
− deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 
− deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do osi drogi, 
− deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na kaŜdej 

połowie jezdni, 
− deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 
 Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. 
Przy róŜnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie 
wymaga przycinania kostek przy krawęŜnikach. 
 Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
 Kostka uŜyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla 
rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułoŜony pas podłuŜny z jednego lub dwóch rzędów 
kostek o odmiennym kolorze. 

5.5.2. Układanie kostki regularnej 

 Kostka regularna moŜe być układana: 
− w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 
− w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
− w jodełkę. 
 Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duŜe o 
wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 
do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne 
lub w jodełkę. 
 Układanie kostek przy krawęŜnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla 
uzyskania mijania się spoin w kierunku podłuŜnym. 
 Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. 
 Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie 
kostek w rzędy ukośne lub jodełkę. 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej 
w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana 
sztywności podłoŜa. 
 Szczeliny podłuŜne naleŜy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 
jezdni, jeŜeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. 
 Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-Ŝwirowej z 
zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej naleŜy wykonywać nad 
szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-Ŝwirowej moŜna układać bez środków 
ochronnych przed mrozem, jeŜeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyŜsza. Nie naleŜy układać kostki w 
temperaturze 0oC lub niŜszej. JeŜeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

128

spodziewane są przymrozki, kostkę naleŜy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie 
cieplnym. ŚwieŜo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-Ŝwirowej naleŜy chronić w sposób podany 
w PN-B-06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 

 Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 
spoin. 
a) Kostkę na podsypce Ŝwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin Ŝwirem lub piaskiem naleŜy ubijać 

trzykrotnie. 
 Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 
materiałem z podsypki. ObniŜenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 
 UłoŜoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i Ŝwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, 
polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię 
oczyścić szczotkami, aby kaŜda kostka była widoczna, po czym naleŜy przystąpić do ubijania. 
 Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o cięŜarze około 30 kg, uderzając ubijakiem kaŜdą 
kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawęŜnika do środka jezdni. 
 Drugie ubicie naleŜy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
 Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłuŜnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania moŜna stosować wałowanie walcem o masie do 
10 t - najpierw w kierunku podłuŜnym, postępując od krawęŜników w kierunku osi, a następnie w kierunku 
poprzecznym. 
b) Kostkę na podsypce Ŝwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy 

ubijać dwukrotnie. 
 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniŜenie kostek do 
wymaganej niwelety. 
 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową. Zamiast drugiego ubijania moŜna stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
c) Kostkę na podsypce Ŝwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową naleŜy ubijać trzykrotnie. Spoiny 

zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
 Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki 
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłoŜu. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 

 Zaprawę cementowo-piaskową moŜna stosować przy nawierzchniach z kostki kaŜdego typu układanej 
na podsypce cementowo-Ŝwirowej. Bitumiczną masę zalewową naleŜy stosować przy nawierzchniach z kostki 
nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-Ŝwirowej, Ŝwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin 
piaskiem moŜna stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce Ŝwirowej lub 
piaskowej. 
 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niŜ 30 MPa, 
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą z dodatkiem 1% 

cementu w stosunku objętościowym, 
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około              5 cm, 
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
 Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
− masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 
− spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 

cm, 
− bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180oC, 
− masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
 Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
− w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 
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5.6. Pielęgnacja nawierzchni 
 Sposób pielęgnacji nawierzchni zaleŜy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
 Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega 
na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres 
jednej doby. Następnie nawierzchnię naleŜy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 
dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zaleŜności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię naleŜy oczyścić 
dokładnie z piasku i moŜna oddać do ruchu. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, moŜe być oddana do ruchu 
bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, moŜna 
oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni 
moŜna uznać za ukończoną. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót (dotyczy nowej kostki) 
 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 
[8]. 
 Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 
tablicach 2, 3, 4. 
 Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 
wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
 Z partii przeznaczonej do badań naleŜy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 
drogowych w liczbie: 
− do badania zwykłego: 40 sztuk, 
− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
 Badania zwykłe naleŜy przeprowadzać przy kaŜdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 
normy, badanie pełne przeprowadza się na Ŝądanie odbiorcy. 
 W badaniu zwykłym partię kostki naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeŜeli liczba sztuk 
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 
 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 
naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
 W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, naleŜy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. JeŜeli chociaŜ jedno ze 
sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich  
materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

 Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 
− zbadaniu rodzaju i gatunku uŜytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
 Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni 
i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
 Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 
masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 
dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

 Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi 
w p. 5.5.6. 
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 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 
kaŜdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około         10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - równieŜ przez 
sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 

 Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [18]. 
 Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

 Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Insp.N., jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki naleŜą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są 
określone w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płatność za 1 m2 wykonania nawierzchni z kostki kamiennej, zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiałów na 
podstawie wyników pomiarów. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy ułoŜyć: 
- nawierzchnię z kostki kamiennej 8-10 cm (kostka z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej na 

jezdni –1003 m2 
- nawierzchnię z kostki kamiennej 6 cm nowej na podsypce cementowo-piaskowej na              

chodnikach – 657 m2 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10.Przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłości) 
  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe 
 
 
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 
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PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 
I SKRZYNKOWE ŚCIEKI śELBETOWE 
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przepustów z rur średnicy 50 cm i skrzynkowych ścieków Ŝelbetowych( łapaczy wody) pod zjazdami do 
gospodarstw, na drogi boczne w związku z realizacją zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej 
nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie l. l 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu przepustów z 
rur betonowych średnicy 50 cm i skrzynkowych ścieków Ŝelbetowych( łapaczy wody)  pod zjazdami i obejmują: 
- wykonanie przepustów pod zjazdami do gospodarstw, 
- wykonanie przepustów pod zjazdami na drogi boczne. 
- wykonanie  skrzynkowych ścieków Ŝelbetowych( łapaczy wody) 
- wykonanie ścieków z elementów betonowych 60x50x15 cm 
- wykonanie umocnienia rowu korytkami Ŝelbetowymi głębokimi 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-
00.00.00. oraz „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" -opracowanym przez Centralne Biuro 
Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne". 
 
 
2. MATERIAŁY. 
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przepustów pod zjazdami z rur średnicy 50 cm są: 
 
2.1. Rury betonowe okrągłe prefabrykowane średnicy 50 cm i skrzynkowe ścieki Ŝelbetowe ( łapacze wody) - 

wg normy PN-74/8935-04, które powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie drogowym i mostowym. 

 
2.2. Beton B20 – do wykonania obudów wlotów i wylotów 
 
2.3.Pospółka (podsypka fundamentowa pod przepust) - powinna odpowiadać normie BN-66/6774-01 „Kruszywo 

naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka (KPED -karta 03.91.). - analogia 
 
2.4. Liny konopne nasycone bitumem (uszczelnienie styków prefabrykatów). 
 
2.5. Tkanina techniczna lub papa (izolacja styków prefabrykatów). 
 
2.6. Asfalt PS-103/15 (sklejenie izolacji i malowanie bitumem prefabrykatów). 
 
3. SPRZĘT. 
 

Do wykonania przepustów naleŜy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Insp.N. 
3.1. Dźwig samojezdny - rozładunek i montaŜ elementów prefabrykowanych przepustów. 
 
3.2. Pozostałe roboty moŜna wykonać ręcznie 
 
4. TRANSPORT. 
 
Materiały do wykonania przepustów pod zjazdami mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

NaleŜy je ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Transport prefabrykowanych elementów przepustów 
wg normy PN-80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania". 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
 
5.2.1. Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów pod zjazdami, zgodnie z dokumentacja techniczną oraz 

oznakowanie prowadzonych robót. 
 
5.2.2. Składowanie materiałów na miejsce wbudowanie - zgodnie z normą BN-75/8971-06. 
 
5.2.3. Wykonanie podsypki z pospółki grubości 20 cm - podsypkę z pospółki wykonujemy we wcześniej 

przygotowanym wykopie. Podsypka z pospółki pod elementy prefabrykowane przepustu spełnia rolę 
fundamentu, jest wykonywana gdy nośność gruntu jest mniejsza od 0,05 MPa. 

 
5.2.4. Wykonanie przepustu z rur betonowych okrągłych średnicy 50 cm i skrzynkowych ścieków Ŝelbetowych( 

łapaczy wody)- ze względu na to, Ŝe prefabrykowane elementy przepustu są łączone na styk, naleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie jednego prefabrykatu do drugiego, z zachowaniem 
załoŜonej tolerancji wynoszącej l cm. 

 
5.2.5. Uszczelnienie styków miedzy prefabrykowanymi elementami przepustu wykonujemy za pomocą lin 

konopnych, nasyconych bitumem. Liny układamy wewnątrz styku prefabrykatu. 
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5.2.6. Wykonanie izolacji - izolację naleŜy wykonać przez dwukrotne malowanie bitumem powierzchni 
prefabrykatów rurowych. Styki pomiędzy prefabrykatami naleŜy przykryć opaskami z papy o szerokości 
20 cm. Dwukrotne malowanie bitumem naleŜy równieŜ wykonać na powierzchni prefabrykowanych 
głowic kołnierzowych przepustów (wlot, wylot) stykających się z nasypem. Do sklejenia izolacyjnych 
pasków papy lub tkaniny technicznej oraz malowania bitumem, naleŜy uŜyć asfaltu PS-103/15. 

 
5.2.7. Wykonanie obudowy wlotów i wylotów w technologii monolitycznej z betonu B20 – zgodnie z rys. 

konstrukcyjnym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. 
 
6.1. Badanie elementów prefabrykowanych przepustów (rury, głowice kołnierzowe) na etapie akceptacji 

materiału do robót wykonuje laboratorium Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na w własny 
koszt dostarczyć 3 sztuki rur oraz l głowicę kołnierzową do badań laboratoryjnych. 

 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót wg ST D-00.00.00. 
 
6.3. Kontrola i badania w trakcie robót, w szczególności obejmują: 

- badania dostaw materiałów, 
- prawidłowość wykonania podsypki z pospółki, 
- ułoŜenie i dosunięcie elementów prefabrykowanych (rur) z zachowaniem wymaganej tolerancji l cm, 
- wykonanie uszczelnienia i izolacji styków elementów przepustu 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu wg „Instrukcji zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji betonowych". 
- sprawdzenia właściwości geometrycznych obudów wlotów i wylotów – pomiary szalunków , pomiary 

gotowej obudowy po związaniu betonu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru jest l metr wykonanego przepustu na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie. Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ORBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. 
 
8.2. Odbioru robót naleŜy wykonać zgodnie z BN-74/9191-01. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za metr wykonanego 
przepustu naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru oraz oceny jakości wykonanych robót i uŜytych 
materiałów. Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
- części przelotowe przepustów z rur betonowych Ø 50 cm na ławie z pospółki grubości 20 cm  - 177 m, 
- obudowy wlotów i wylotów przepustów z betonu B20 – 38 szt. 
- skrzynkowe ścieki Ŝelbetowe( łapaczy wody) na ławie Ŝwirowej grubość 20 cm – 5 m 
- naprawę terenowych schodów betonowych – 2,50 m³ 
- umocnienie rowów korytkami Ŝelbetowymi głębokimi – 153 m 
- wykonanie ścieku z elementów betonowych 60x50x15 cm - 3 m 
- oczyszczenie rowów z namułu grubość 30 cm -2668 m 

Cena wykonania robót 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- prace pomiarowe przy wyznaczeniu przepustów, 
- wykonanie podsypki z pospółki, 
- ułoŜenie i połączenie prefabrykowanych elementów rurowych przepustów, 
- wykonanie izolacji przepustu, 
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- wykonanie obudów wlotów i wylotów w technologii monolitycznej 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze 
Dróg i Mostów w Warszawie. 
Katalog Budownictwa KB4-3.1.7.4. (12) - Głowice kołnierzowe. 
BN-80/6775-03   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. BN-75/8971-0l   Składowanie materiałów 
BN-72/B-8932-01 Budowle drogowe. Roboty ziemne. BN-74/9191-01   Urządzenia wodno-melioracyjne. 
Przepusty z rur betonowych i Ŝelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-74/8935-04 Przepusty 
kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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D - 06.03.01 
 
 

ŚCINANIE  I  UZUPEŁNIANIE 
 

POBOCZY 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy gruntowych przy realizacji zadania obejmującego 
przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścinaniem 
zawyŜonych poboczy i uzupełnianiem zaniŜonych poboczy. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

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

1.4.4. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i dokumentacją 
techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podane w niniejszej ST 
Jest grunt z wykopów uzyskany przy kopaniu rowów i ścince zawyŜonych poboczy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty przy ścince i uzupełnieniu poboczy prowadzone będą mechanicznie przy uŜyciu sprzętu 
zmechanizowanego do robót ziemnych zaakceptowanych przez Insp.N. ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
− równiarek do profilowania, 
− ładowarek czołowych, 
− walców, 
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
− przewoźnych zbiorników na wodę. 
4. TRANSPORT 
Transport gruntu ze ścinania i dokopu odbywać będzie się samowyładowczymi środkami transportu (samochody, ciągniki z 
przyczepami). UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 . 
5.2. Ścinanie poboczy 
Ścinanie poboczy naleŜy wykonywać sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2. 
Ścinanie poboczy naleŜy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z załoŜonym w 
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy naleŜy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu naleŜy 
uzgodnić z Insp.N. 
Grunt pozostały w poboczu naleŜy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności 
optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98 
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 
5.3. Uzupełnianie poboczy tłuczniem grubość 10 cm 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach naleŜy je uzupełnić materiałem o 
właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, naleŜy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić 
do wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę tłucznia. Wilgotność optymalną i maksymalną 
gęstość szkieletu gruntowego mieszanek naleŜy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 
Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku 
krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Insp.N. Zagęszczona 
powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z załoŜonym w dokumentacji 
projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia 
poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, ST D-
05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 

6.3. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłuŜna co 50 m 
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3 Równość poprzeczna  

 

6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,   

z tolerancją ± 1%. 

6.3.2. Równość poboczy 

Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny 
prześwit pod łatą nie moŜe przekraczać 15 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Insp.N., jeŜeli 
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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie poboczy z tłucznia grubość 10 cm  z zagęszczeniem – 301,3 m³ 
− dostarczenie materiału uzupełniającego, 
− rozłoŜenie materiału, 
− zagęszczenie poboczy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D - 08.00.00  
 

ELEMENTY ULIC 
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D - 08.01.01 

 
KRAWĘśNIKI BETONOWE  

I KAMIENNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników kamiennych i betonowych podczas realizacji zadania 
obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawęŜników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem , 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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  ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje krawęŜników 
betonowych: 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne         - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
6 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 
 

2.3.4. Gatunki 

 W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) 
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     BN-80/6775-03/04 [15]. 
2.4. KrawęŜniki  - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
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 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawęŜników  podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawęŜnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) krawęŜnik rodzaju „b” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
 

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych i kamiennych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜnika krawęŜnika l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 
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 Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych i kamiennych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 
 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 

 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników powinna być 
wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg 
PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 
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 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 

wymaganiom punktu 2.4.4, 
2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawęŜników 
  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
  KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości 
tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
naleŜy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3296 D Kocioł – Taszów – I etap na odcinku Lewin Kłodzki – granica 
państwa. 

 

ZDP Kłodzko 

 

154

z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  moŜe być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 
naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

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

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać               1 cm. 
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d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m.  
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać         ± 2 cm na kaŜde 

100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 

1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m 

krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną 
łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Insp.N., jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy betonowej w ilości 0,08 m³/m pod krawęŜniki betonowe 20x30x100 cm 
− wykonanie ławy betonowej w ilości 0,06 m³/m pod krawęŜniki kamienne 15x30x100 cm 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników kamiennych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 384 m, 
− ustawienie krawęŜników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 2108 m, 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
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  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej podczas realizacji zadania 
obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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  ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

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

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową szarą o grubości 60 mm i 80 
mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-
06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
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c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej 
niŜ 4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niŜszej 
niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów               i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
 Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do              5 cm. Podsypka 
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.4. Warstwa odsączająca 
 JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to 
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i 
odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Insp.N. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

 Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:         ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

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

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać              1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm. 
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami Insp.N., jeŜeli 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 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− przygotowanie koryta, 
− wykonanie podsypki cementowo- piaskowej, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin o grubości 8 cm –3927,0 m², 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

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

ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy chodnikowych podczas realizacji zadania obejmującego 
przebudowę drogi powiatowej nr 45180 (3296 D) Kocioł - Taszów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego i kamiennego obrzeŜa chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe lub kamienne rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 
 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
− obrzeŜe niskie - On, 
− obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa 
dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 
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2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek                 i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ 
szerokość obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],             a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrzeŜy betonowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 
 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Insp.N.do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
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 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Insp.N., jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie ławy betonowej pod obrzeŜa w ilości 0,03m³/m  – 73,05 m³ 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeŜa 100x30x8 cm betonowych – 2069 m, 
− ustawienie obrzeŜa 100x30x8 cm kamiennych – 366 m, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
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8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa. 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oznakowania pionowego w ramach zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 45180 
(3296 D) Kocioł - Taszów. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 
− znaków zakazu i nakazu, 
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 moŜe być wykonana z róŜnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa 
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 
KaŜdy 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: 
− inne rozwiązania zaakceptowane przez Insp.N. 

2.4.2. Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy 
zaakceptowanej przez Insp.N. 
 
2.5. Tarcza znaku 
2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe 
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości 
znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
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4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien 
się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się w 
czasie transportu i uszkadzanie. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w 
czasie trwania i odbioru robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka), dla znaków droowych, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Insp.N., jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 
umowie. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów 
− dostarczenie i ustawienie słupków do znaków – 2 szt. 
− zamocowanie znaków drogowych – 2 szt. 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania 

techniczne 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania                 i ocena zgodności 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego 
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowiska 
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania 
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-82200 Cynk 
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. 

Gatunki 
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i 

ulepszania cieplnego. Gatunki 
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki 
15. PN-H-84023-

07 
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

16. PN-H-84030-
02 

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. 
Gatunki 

17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
19. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych 

ustrojów nośnych 
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 

spawanych. Podział i wymagania 
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania 

stali 
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do 

spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania 
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 

Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
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zewnętrznych 
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
25. BN-89/1076-

02 
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne 
cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i 
Ŝeliwnych. Wymagania i badania 

26. BN-82/4131-
03 

Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów 
stellitowych i pręty z Ŝeliw wysokochromowych do 
napawania 

27. BN-88/6731-
08 

Cement. Transport i przechowywanie. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie „Szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” – załączniki 1-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


