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Załącznik do umowy nr …../2016

Poz Rodzaj badań jedn.
ilośc badań 

dla branzy 

drogowej

ilośc badań 

dla branzy 

mostowej

termin przedstawienia wyników badań 

Zamawiającemu - ilość dni od pobrania próbek

I

Badanie gruntu ( badanie max gęstości objetosciowej i 

wilgotności optymalnej, oznaczenie wskaźnika nosności 

CBR, wodoprzeouszczalność, zawartość części 

organicznych

kpl. 15 15 3 dni

II
Badania zagęszczenia gruntu – zasypki, podłoża, 

nasypy
pkt. 30 15 3 dni

III

Badanie właściwości kruszyw (uziarnienie, wskaźnik 

piaskowy, zawartość zanieczyszczeń obcych, 

nasiąkliwość, wskaźnik nosności CBR, rozpad 

krzemianowy, mrozoodporność (25 cykli) itp.

kpl 15
3 dni (wyjątek:dla mrozoodpormności - 

16 tygodni)

IV Badanie gruntu stabilizowanego cementem x

IVa
- badanie wytrzymałości na ściskanie (w tym pobranie i 

pielęgnacja próbek)
kpl 10

8 dni (dla wytrzym. po 7 dniach)/ 30 dni 

dla pełnych wyników

IVb - badanie grubości warstwy pkt. 20 3 dni

V Badanie podbudowy tłuczniowej x

VA - badanie nośności pkt. 40 3 dni

Vb
- badanie grubości warstw (dla jednego punktu obejmuje 

sprawdzenie grubości wszystkich warstw w tym punkcie)
pkt. 40 3 dni

VI Akceptacja receptur bitumicznych, betonowych i MCE szt. 6 3 dni

VII Badania masy z nawierzchni bitumicznej x

VIIa

- badanie grubości poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej (badanie 

obejmuje sprawdzenie grubości wszystkich warstw w 

jednym punkcie)

kpl 60 3 dni

VIIb

badania mieszanek minieralno-bitumicznych (ekstrakcja z 

opracowaniem wyników składu, gęstość strykturalna, 

gęstośc objetościowa, , stabilność i odkształcenie wg 

Marshalla, wolna przestrzeń i wypełnienie wolnej 

przestrzeni w próbkach Marshalla) (komplet ba

kpl 36 5 dni

VIIc

- badanie nawierzchni (odwiert o sr 100 mm, gęstość 

strukturalna warstwy, wskaźnik zagęszczenia warstwy, 

wolna przestrzeń (kpl = komplet w/w badań dla jednego 

punktu dla jednej warstwy - może dotyczyć warstwy która 

nie jest warstwą wierzchnią))

kpl 60 5 dni

VIId
- pomiar równości podłużnej - warstwa wiążąca i/lub 

ścieralna
km 7,5 3 dni

VIII

Badania betonu (popbranie próbek, pielegnacja, 

badanie) (1 szt = wykonanie badania na ilości próbek 

koniecznych dla określenia danej cechy)

szt 10

VIIIa Badania wytrzymałości betonu na ściskanie szt 10
8 dni (dla wytrzym. po 7 dniach)/ 31 dni 

dla pełnych wyników

VIIIb Badanie mrozoodporności szt 10 16 tygodni

IX Badania powlok ochronnych x

IXa

badanie powlok ochronnych na betonie (grubość powłok, 

przyczepność)  (1 kpl = wykonanie badania na ilości 

próbek koniecznych do określenia badanego parametru)

kpl 8 3 dni

IXb

badanie powłok malarskich na stali (grubość powłok, 

przyczepność)  (1 kpl = wykonanie badania na ilości 

próbek koniecznych do określenia badanego parametru)

kpl 6 3 dni

IXc

badanie powloki z żywic  (grubość powłok, przyczepność)  

(1 kpl = wykonanie badania na ilości próbek koniecznych 

do określenia badanego parametru)

kpl 4 3 dni

Wykaz badań laboratoryjnych kontrolnych przewidzianych do wykonania w ramach usługi: Pełnienie 

nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa obwodnicy

 miejscowości Czarnowąsy

. 


